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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουλίου 2012, ηµέρα Κυριακή και ώρα
10.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνέχιση της συζήτησης επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε για τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης σε µία πολύ κρίσιµη περίοδο για
την κοινωνία και την πατρίδα και αυτό δεν είναι σχήµα λόγου,
αλλά είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Συζητούµε για τις Προγραµµατικές Δηλώσεις µιας Κυβέρνησης εθνικού σκοπού που
στηρίζεται από τρία κόµµατα διαφορετικής πολιτικής αφετηρίας
και ιδεολογίας. Αυτό έγινε µετά την «ετυµηγορία» του ελληνικού
λαού στις τελευταίες εκλογές και αφού είχαν µεσολαβήσει όλα
όσα γνωρίζουµε τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Αν αυτό είχε συµβεί πριν από µερικά χρόνια -που θα ήταν και το ευκταίο- ίσως η
χώρα να µην είχε φτάσει ως εδώ.
Σήµερα όµως είναι αναγκαίο να υπάρξει εθνική συνεννόηση
που να αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσµου σ’ αυτά τουλάχιστον στα οποία συµφωνούµε και τα οποία πιστεύω πως είναι περισσότερα, πολύ περισσότερα απ’ αυτά στα οποία διαφωνούµε.
Γιατί στην ιστορία των εθνών υπάρχουν στιγµές όπου όλα πρέπει
να υποτάσσονται στον υπέρτατο νόµο που δεν είναι άλλος από
τη σωτηρία της πατρίδας. Είναι στιγµές, σαν αυτές που ζούµε,
στις οποίες η έκπτωση των αξιών και η εξ αυτού του λόγου απαξίωση σχεδόν όλων των θεσµών αλλά και των ηθών είναι τόσο
βαθιά, που για να σώσεις την πολιτεία, την πατρίδα και να κρατήσεις όρθια την κοινωνία, οφείλεις να την ξαναδηµιουργήσεις,
να τη φτιάξεις από την αρχή µέσα σ’ ένα ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο, όπου όλα θα βασίζονται στη δηµιουργικότητα και στην προσπάθεια και θα επικρατεί παντού και για όλους η αξιοκρατία, η
δικαιοσύνη και η ισονοµία.
Αν συνεχίσουµε να µη βλέπουµε αυτή την αλήθεια απορρίπτοντας όλα τα παραδείγµατα που έχουµε από την ιστορία, τότε
δυστυχώς µοιραίοι και άβουλοι θα συνεχίσουµε το δρόµο της

παρακµής που ξέρουµε ότι οδηγεί σε αδιέξοδα και στην καταστροφή. Ο χρόνος που έχουµε στη διάθεσή µας είναι ελάχιστος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόβληµα της χώρας είναι
πρωτίστως πολιτικό, ηθικό και πολιτισµικό, που έγινε στη συνέχεια κοινωνικό και οικονοµικό. Αυτό διευρύνθηκε και διογκώθηκε
τα τελευταία τριάντα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, όπου είχαµε µεν µία πολιτική σταθερότητα και κάποια επιτεύγµατα στον
οικονοµικό τοµέα, µε τεράστια όµως δηµόσια ελλείµµατα και
υπερδιόγκωση του δηµοσίου χρέους. Δυστυχώς η πορεία αυτών
των χρόνων συνοδεύτηκε και χαρακτηρίστηκε από µια πρωτοφανή έκπτωση αξιών και αρχών και από µια γενικευµένη απαξίωση των θεσµών. Η χώρα έπαψε σιγά-σιγά να παράγει. Ο
παρασιτισµός έγινε κυρίαρχη οικονοµική πρακτική. Ο εύκολος
και γρήγορος πλουτισµός ήταν αυτό που επεδίωκαν οι περισσότεροι και που ανεχόταν η κοινωνία. Η δανειοβίωτη οικονοµία µας
στηριζόταν στην υπερκατανάλωση ακριβών εισαγόµενων προϊόντων, φυσικά µε δανεικά. Το έτσι κι αλλιώς προβληµατικό από
την ίδρυσή του ελληνικό κράτος έγινε πολύ χειρότερο, πιο αναποτελεσµατικό, πιο σπάταλο και εν πολλοίς διεφθαρµένο, στηριζόµενο όχι στην αξιοκρατία αλλά στην κοµµατοκρατία και στις
πελατειακές σχέσεις, βάζοντας στην άκρη αρχές των οργανωµένων και σύγχρονων πολιτειών και κρατών όπως είναι ο έλεγχος,
η αξιολόγηση, η επιβράβευση και η τιµωρία. Οι πελατειακές σχέσεις, ο εκµαυλισµός των συνειδήσεων, η ιδιοτέλεια και το ατοµικό συµφέρον που επικρατούσαν σε βάρος του δηµόσιου και
του γενικού, επέτειναν και πολλαπλασίασαν αυτά τα προβλήµατα. Δυστυχώς, αυτοί που ήλεγχαν τις πηγές πληροφόρησης
τα αποσιωπούσαν όλα αυτά και η κοινωνία τα ανεχόταν γιατί τα
ποικιλώνυµα συµφέροντα εξυπηρετούνταν απ’ αυτήν την κατάσταση και οι ηγεσίες αυτού του τόπου, όλες οι ηγεσίες δυστυχώς
αποδεικνύονταν συνεχώς κατώτερες των περιστάσεων, µη µπορώντας να βάλουν φραγµό και τέλος σ’ αυτόν τον κατήφορο.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της παρακµιακής µας πορείας
έγιναν ολοφάνερα εξαιτίας της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης
και της ολέθριας τότε απόφασης της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Χωρίς προηγούµενη συζήτηση, χωρίς συναπόφαση η χώρα
υπήχθη σε διεθνή έλεγχο και εποπτεία, µη δυνάµενη να δανείζεται, αλλά αυτό έγινε χωρίς να υπάρχει σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Μετά από συνεχείς αποτυχίες, αφού η λάθος
«συνταγή» εφαρµοζόταν µε λάθος τρόπο και µετά από συνεχείς
περικοπές µισθών και συντάξεων που εξαθλίωσαν µεγάλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας, όλοι γνωρίζουµε πού βρίσκεται
σήµερα η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονοµία, όλοι γνωρίζουµε τα αδιέξοδα που βιώνει. Η ανεργία, το µεγαλύτερο ίσως
πρόβληµα που είναι «βόµβα» στα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας, η φτώχεια και η ανασφάλεια για τους πολλούς, η µαζική µε-
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τανάστευση και η απογοήτευση της νέας γενιάς, δηλαδή του
µέλλοντος του τόπου, η φορολογική «αφαίµαξη» των πολλών και
συνήθως των συνεπών φορολογουµένων, αφού το κράτος, η πολιτεία δεν µπορεί ή δεν θέλει να συλλάβει τη φοροδιαφυγή και η
καταστροφή του εναποµείναντος παραγωγικού ιστού της χώρας
έχουν οδηγήσει την οικονοµία στο απόλυτο τέλµα. Οι τροµακτικές ελλείψεις στο χώρο της υγείας και τα προβλήµατα στην κοινωνική ασφάλεια και στο κοινωνικό κράτος απλά επιβεβαιώνουν
που πραγµατικά βρισκόµαστε.
Αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση έχει να αντιµετωπίσει πολλά και
συσσωρευµένα προβλήµατα. Οφείλει, όµως, πρώτα να κρατήσει
όρθια τη χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία. Οφείλει να αλλάξει το δηµόσιο βίο, το πολιτικό σύστηµα, να του δώσει ξανά το
κύρος που έχει χάσει και την αξιοπιστία του, να εµπνεύσει και να
δώσει προοπτική στην κοινωνία και τους πολίτες, να «χτίσει» ένα
σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος που να υπηρετεί την κοινωνία και να βοηθά την ανάπτυξη, να αλλάξει το παραγωγικό και
αναπτυξιακό µας µοντέλο, να φροντίσει µέσα στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ή συµπληρώνοντάς το να συλλάβει τη φοροδιαφυγή, το «µαύρο» πολιτικό χρήµα, το κλεµµένο χρήµα απ’ όπου
κι αν προέρχεται, εφαρµόζοντας αναδροµικά το «πόθεν έσχες»
πρώτα για το πολιτικό σύστηµα, µετά για την κρατική µηχανή και
στο τέλος για όλους τους Έλληνες. Έτσι θα αποκαταστήσει το
περί δικαίου αίσθηµα στην ελληνική κοινωνία, θα δώσει ξανά αυ-
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τοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και ελπίδα στους Έλληνες και θα
βάλει τέλος στην πορεία παρακµής, γιατί οι Έλληνες έχουµε
αστείρευτες δυνάµεις. Αντέχουµε πολλά. Το µόνο που δεν αντέχουµε είναι η αδικία. Και όταν είµαστε ενωµένοι, µπορούµε να τα
καταφέρουµε.
Αυτή η Κυβέρνηση φαίνεται αποφασισµένη να κάνει όσα χρειάζονται. Έχει σχέδιο και είναι ειλικρινής και είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της πατρίδας και της κοινωνίας. Γι’ αυτό και
θα δώσω την ψήφο εµπιστοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταυρογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο συνάδελφος κ. Ευθύµιος Καρανάσιος, Βουλευτής
Χαλκιδικής, κατέθεσε επιστολή, η οποία έχει ως εξής: «Κύριε
Πρόεδρε, µε την παρούσα δηλώνω ότι δεν εµπίπτω στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57 του Συντάγµατος.
Σε κάθε περίπτωση αποδέχοµαι και επιλέγω την ιδιότητα του
Βουλευτή».
Η επιστολή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επίσης, η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη µε επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ζητεί έγκριση από
το Σώµα ολιγοήµερης άδειας για οικογενειακούς λόγους, προκειµένου να µεταβεί στο εξωτερικό από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου
έως την Τετάρτη 11 Ιουλίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Νάντια Βαλαβάνη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Βαλαβάνη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
OΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, αναλαµβάνοντας διά της γνωστής επιστολής του κυρίου Πρωθυπουργού την ιδιοκτησία του προγράµµατος σταθεροποίησης, έστειλε
στο σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας τις προεκλογικές υποσχέσεις
των τριών κοµµάτων για επαναδιαπραγµάτευση. Και ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών µε τη χθεσινή του οµιλία κατέστησε
σαφές ότι στόχος είναι η άτεγκτη εφαρµογή των όρων του µνηµονίου. Κάποιες αναφορές τρίτων για τροποποίηση στο απροσδιόριστο µέλλον αδύνατων σηµείων του στερούνται οποιασδήποτε αξίας, ακόµη κι αν υπήρχε πραγµατική πρόθεση.
Το πρόβληµα µε το µνηµόνιο δεν είναι µόνο ή κυρίως αυτά που
τα κόµµατα της συγκυβέρνησης µε διάφορες παραλλαγές έντασης θεωρούν «δυσµενή» ή «αδύνατα» σηµεία του. Το πρόβληµα
εντοπίζεται στο πιο δυνατό σηµείο του, στον πυρήνα του κυριολεκτικά: στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της εσωτερικής υποτίµησης, που οδηγεί σε παρατεταµένη ύφεση, υπο ανάπτυξη,
τερατώδη ανεργία, συνεχείς µειώσεις µισθών και συντάξεων, σε
φορολογική αποστράγγιση των πιο αδύναµων εισοδηµατικά
στρωµάτων, φτωχοποίηση των εργαζοµένων, βίαιη καταστροφή
των µεσαίων στρωµάτων. Οδηγεί σε επανεµφάνιση της πείνας
και σε επιδηµία κυριολεκτικά αυτοκτονιών: δύο χιλιάδες εξακόσιοι συµπατριώτες µας µέσα σε αυτά τα δυόµισι χρόνια.
Όλα αυτά τα προκαλεί όχι ως «παράπλευρα ατυχήµατα», αλλά
ως στάδια και συστατικά της. Η πρωτοφανής, λόγου χάριν,
ύφεση 20% -πρωτοφανής για ευρωπαϊκό κράτος σε µη πολεµική
περίοδο- δεν οφείλεται ούτε σε άγνοια της οικονοµικής θεωρίας
και της οικονοµικής ιστορίας ούτε σε ελληνικές ιδιαιτερότητες.
Είναι απόλυτα συνειδητή και επιδιωκόµενη. Αποσκοπεί στη συµπίεση των µισθών κάτω από το όριο της φτώχειας, σε ένα έδαφος τεράστιας ανεργίας, στη συντριβή των συνδικάτων και στην
εκµηδένιση των εργαζοµένων, ώστε τα µέτρα να ξεδιπλώνονται
ανεµπόδιστα σε ένα συνεχές και καθολικό καθοδικό σπιράλ που
αφορά σε µισθούς, τιµές και όλες κυριολεκτικά τις αξίες της οικονοµίας. Ώσπου στο κατώτερο σηµείο –έτσι λέει η θεωρία της
εσωτερικής υποτίµησης- στο έδαφος ενός γονατισµένου λαού,
µιας συντριµµένης εργασίας, προσδοκά να εµφανιστεί και πάλι
µεγέθυνση, κυρίως εξαγωγική. Και µαζί της η ανάλογη απασχόληση, πλήρως ελαστική και µε εκτεταµένες «ζώνες ειδικού εργασιακού καθεστώτος».
Αυτά είναι βέβαια προγράµµατα αποσταθεροποίησης και πλήρους απορρύθµισης, ασύµβατα µε την ανάγκη παραγωγικής
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης προς όφελος του λαού και του
τόπου. Είναι σενάριο του κοινωνικού ολοκαυτώµατος που αυτήν
τη στιγµή εξελίσσεται µπροστά στα µάτια όλων µας.
Φυσικά, κάποιοι κερδίζουν πολλά εκεί που άλλοι χάνουν και
την ίδια τη ζωή τους. Και δεν πρόκειται µόνο για τους τραπεζίτες
που, µέσω των πακέτων διάσωσης και επανακεφαλαιοποίησης,
µετατρέπουν συνεχώς ιδιωτικό χρέος σε δηµόσιο. Η κύρια αιχµή
των κοµµάτων των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών για µικρότερο
κράτος δεν έχει να κάνει µε την προστασία των φορολογούµενων
από δηµόσιες επιχειρήσεις που κατασπαταλούν το δηµόσιο
χρήµα, κατάσταση για την οποία ευθύνονται ακριβώς οι ίδιοι.
Αλλά µε τις επιταγές πώλησης των φιλέτων όσον αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις -υποδοµές, γη και κτήρια- σε ενδιαφερόµενους κοινοπρακτικούς πολυεθνικούς οµίλους κυριολεκτικά σε
τιµή ευκαιρίας. Αυτό το στόχο τον πετυχαίνει η εσωτερική υποτίµηση, καθώς ανάµεσα στις πρώτες αξίες που εγκλωβίζονται
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στο καθοδικό σπιράλ είναι και η αξία της δηµόσιας περιουσίας.
Έτσι, ο κ. Όλι Ρεν, απαντώντας στον Νίκο Χουντή, υποστηρίζει
ότι καλώς πουλήθηκαν για 40 εκατοµµύρια ευρώ τα τέσσερα Airbus της Ολυµπιακής, που είχαν αγοραστεί 560 ευρώ και αποτιµηθεί µόλις ένα χρόνο πριν σε 100 εκατοµµύρια ευρώ, εφόσον
τα πάντα πρέπει να πωλούνται στην «αγοραία αξία» τους.
Ο κύριος Υπουργός απαρίθµησε χθες αυτό που άλλοι, πιο
ντροπαλοί, αποφεύγουν να κάνουν: έναν ατέλειωτο κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου προς πώληση. Απολύτως ενδεικτικά από δικιάς µου µεριάς -γιατί δεν υπάρχει ο χρόνοςαναφέρω:
Η Κυβέρνηση επισπεύδει την πώληση του τελευταίου πακέτου
του δηµοσίου στον ΟΠΑΠ. Τον περασµένο Νοέµβριο, όµως, ο
τότε Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου, δήλωνε στο «REUTERS» ότι δεν εξετάζεται η πώλησή του, επειδή η µετοχική του αξία είναι µόνο 2,31
δισεκατοµµύρια ευρώ. Τώρα θα πουληθεί κάτω από 700 εκατοµµύρια ευρώ, όταν µόνο το πρώτο τρίµηνο του 2012 ο ΟΠΑΠ είχε
κέρδη 132 εκατοµµύρια ευρώ. Και µε αυτό απ’ ό, τι φαίνεται είναι
σύµφωνη και η ΔΗΜΑΡ.
Ας έρθουµε στους τοµείς στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας και την επιβίωση των ανθρώπων της, για παράδειγµα στον τοµέα της ενέργειας:
Ολόκληρη η χρηµατιστηριακή αξία της ΔΕΗ έχει συρρικνωθεί
στα 383 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, πώληση του πακέτου του 17%
της ΔΕΗ, που έχει περάσει από το δηµόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, θα προσφέρει όλα κι όλα 65 εκατοµµύρια ευρώ στο κράτος. Στο κράτος
για να πάει στους δανειστές, γιατί οτιδήποτε πουλιέται από το
ΤΑΙΠΕΔ πάει κατευθείαν στον ειδικό λογαριασµό για να πληρώνονται τα δάνεια. Το κράτος λοιπόν σκοπεύει να δώσει το 17%
της ΔΕΗ για 65 εκατοµµύρια ευρώ, όταν µόνο η αξία των παγίων
της ΔΕΗ –σταθµοί παραγωγής, δίκτυα µεταφοράς και διανοµήςξεπερνούν τα 13,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα ίδια και µε θεαµατική µάλιστα αύξηση των κερδών σε συνθήκες κρίσης ισχύουν
και για το φυσικό αέριο, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ, για τα οποία ο
κ. Στουρνάρας µάς είπε ότι είναι έτοιµα άµεσα προς πώληση.
Στις σιδηροδροµικές µεταφορές µάς είπε ότι ετοιµάζεται προς
πώληση η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», που όχι µόνο δεν παράγει πλέον ελλείµµατα, αλλά και σε λίγες εβδοµάδες µε τη σύνδεση Ικόνιο-Θριάσιο, δηµιουργούνται προϋποθέσεις τεράστιας ανάπτυξης των
εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών και µεγάλης κερδοφορίας της εταιρείας.
Με κριτήριο το περιβάλλον βρισκόµαστε µπροστά στην προωθούµενη εκποίηση της τελευταίας δυνατότητας συγκεντρωµένου πράσινου στην Αθήνα, παρά τις υποσχέσεις τριών Πρωθυπουργών για Μητροπολιτικό Πάρκο. Ή του σηµαντικότερου παραθαλάσσιου οικοπέδου στην Ευρώπη, σύµφωνα µε έναν από
τους υποψήφιους αγοραστές που έχει καταθέσει πρόταση. Αναφέροµαι στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού.
Ενώ ψηφιζόταν το µεσοπρόθεσµο ένα χρόνο πριν, άρθρο της
“Wall Street Journal”, εκφράζοντας σαφώς όχι µόνο το φθόνο του
ανταγωνιστή, ξεκινούσε µε τη φράση: «Η Ελλάδα πουλιέται
φθηνά και η Γερµανία έχει βγει για ψώνια».
Είναι αυτά τα «ψώνια» που όσο µπορέσαµε µέχρι σήµερα καθυστερήσαµε. Και είµαστε βέβαιοι ότι ο λαός, οι εργαζόµενοι µε
τους αγώνες τους θα µπορέσουν και τώρα να βάλουν φραγµό
στο µεγάλο φαγοπότι. Εµείς δεσµευόµαστε να στηρίξουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις αυτούς τους αγώνες.
Και γι’ αυτό θα καταψηφίσω την Κυβέρνησή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ))
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Πιπιλή, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρία Πιπιλή, έχετε το λόγο για έξι λεπτά, για να µιλήσουν πολλοί συνάδελφοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Καληµέρα.
Πρέπει να συστηθούµε και πρέπει να εξηγήσω γιατί στηρίζω
τις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Συστήνοµαι, λοιπόν. Υπήρξα από δεκαεπτά χρονών, για
τριάντα επτά χρόνια σκληρά εργαζόµενη αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα. Ανήκω στη µεγάλη κατηγορία των Ελλήνων η οποία
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φορολογήθηκε, είναι έντιµη, δεν καταχράστηκε ούτε 1 ευρώ.
Άρα, µε καλύπτει επιτέλους, µια Κυβέρνηση η οποία θα απαλλάξει την ελληνική κοινωνία απ’ όλη αυτήν την καταιγίδα του κρατισµού, του εσµού των κρατικοδίαιτων συνδικαλιστών που τόσα
στοίχισαν στους µικροσυνταξιούχους και στις περικοπές των µισθωτών.
Κάποτε πρέπει να έχουµε και το θάρρος και την αλήθεια να
λέµε για το τι οδήγησε την Ελλάδα µεταξύ άλλων πολιτικών
λαθών –ναι- σκανδάλων –ναι- σ’ αυτήν την καταστροφή.
Η τροµοκρατία του κρατισµού, λοιπόν, δεν µας επηρεάζει. Θα
την πολεµήσουµε. Δεν θα υποκύψουµε σε απειλές του τύπου «θα
κρεµαστείτε στο Σύνταγµα» γιατί την ίδια δυνατότητα την έχει
και το κοµµάτι της κοινωνίας που εγώ και πάρα πολλοί εκπροσωπούµε. Ξέρουµε και εµείς να «κρεµάµε» στο Σύνταγµα αυτούς
που κατασπατάλησαν τους φυσικούς πόρους, που κατασπατάλησαν το δηµόσιο χρήµα.
Η ζάχαρη, λοιπόν –επειδή ακούω αυτόν τον τραγικό λαϊκισµό
να επαναλαµβάνεται και µέσα στη Βουλή- δεν οδηγεί Έλληνες
σε αυτοκτονίες, επειδή είναι κρατική ή ιδιωτική. Κάποτε πρέπει
να σεβαστούµε το θέµα της αυτοκτονίας. Εγώ δεν ξέρω κανέναν
κρατικοδίαιτο να αυτοκτονεί και δεν ξέρω καµµιά γιαγιά που της
περικόψαµε τη σύνταξη να την απασχολεί αν η σύνταξή της τής
δίνει το δικαίωµα να πάρει κρατική ή ιδιωτική ζάχαρη. Ακούστηκε
πολύ αυτή η κουβέντα για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη δεν είναι εθνικό
προϊόν. Είναι εισαγόµενο προϊόν. Τα σιλό της ζάχαρης δεν είναι
εθνικός θησαυρός, όπως είναι το φράγµα του Αλιάκµονα, για παράδειγµα, ή του Πηνειού.
Άρα µε τη λογική του κρατισµού, που βλέπω να επικρατεί
πολύ, θα πρέπει να κρατικοποιήσουµε τη σοκολατοβιοµηχανία
«ΙΟΝ», την Παυλίδη, τα πατατάκια Τσακίρη, γιατί δεν επιτρέπεται
στην Ελλάδα να υπάρχουν πετυχηµένες ιδιωτικές εταιρείες που
κάνουν εξαγωγές. Όχι, κύριοι. Κατά τη λογική αρκετών θα πρέπει
ξαφνικά η ζάχαρη να είναι κρατική, όπως θα πρέπει να ξαναγίνει
κρατικός ο ΟΤΕ για να δουν οι καινούργιες γενιές ότι χρειάζεται
µέσο και βουλευτικό ρουσφέτι για να βάλεις τηλέφωνο. Με αυτήν
τη λογική θα πρέπει να κρατικοποιηθούν αυτές οι απαράδεκτες
ανταγωνιστικές εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας, γιατί πού
ακούγεται να υπάρχει κάθε µήνα καινούργιο πακέτο προσφοράς
υπέρ του καταναλωτή! Όχι, κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών.
Όλα κρατικά για να καταλάβουν και οι νέοι Έλληνες τι σηµαίνει
κρατισµός.
Άκουσα χθες να λέει ο κ. Τσίπρας –τον οποίον άκουσα µε προσοχή- ότι δεν πρέπει να πουληθεί το παραµικρό ή να αξιοποιηθεί
–γιατί δεν µιλάµε για ξεπούληµα- από τη δηµόσια περιουσία διότι
κατά τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει µια πρόταση.
Ακούστε ποια είναι η πρόταση: Να συγκεντρωθεί όλη η δηµόσια περιουσία να αποδοθεί σ’ έναν καινούργιο φορέα. Ξέρετε τι
σηµαίνει αυτό; Φορέας, διοικητικά συµβούλια, ρουσφέτια, όλα
αυτά τα καταστροφικά. Να παραχωρήσουµε στον καινούργιο
φορέα, που θα είναι τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί, όλη τη δηµόσια περιουσία για να µπορέσει –άκουσον, άκουσον!- το 2012 να αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία που
σαπίζει τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Έχω ψάξει –και θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά- πολλάκις
και θα το ξανακάνω τη δηµόσια περιουσία. Οι οργανισµοί, τα
ασφαλιστικά ταµεία εγκληµάτησαν, κυρίες και κύριοι, τόσα χρόνια µε τις περιουσίες τους, τις οποίες θα καταγράψω και τις
οποίες έχουν αφήσει να ρηµάζουν. Το ξενοδοχείο «LA MIRAGE»
του Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας στην Οµόνοια έκλεισε. Το ξενοδοχείο «ESPERIA» στη Σταδίου του Ταµείου Νοµικών, δέκα χιλιάδες τετραγωνικά, καταρρέει. Στην Κάνιγγος 21, το ξενοδοχείο
«AMBASSADEUR» του Ταµείου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταµείων, πρώην Εφετείο, µε εννέα χιλιάδες ογδόντα επτά τετραγωνικά µέτρα, έγινε καταφύγιο όλων των κακοποιών και άλλων
στοιχείων. Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα ο
ιδιοκτήτης. Το κυριότερο είναι το ΙΚΑ στην Πειραιώς. Είναι δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια δέκα τετραγωνικά µέτρα. Εδώ και είκοσι χρόνια µετά τους σεισµούς, καταρρέει και πληρώνει το ΙΚΑ
600.000 ευρώ σε κτήριο στην πλατεία Θεάτρου. Οι 600.000 ευρώ
είναι περικοπές συντάξεων.
Να συνέλθουµε, λοιπόν. Να πάψει ο λαϊκισµός. Σας είπα ότι
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δεν αυτοκτονεί κανείς επειδή η ζάχαρη είναι κρατική. Αυτοκτονεί
γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας µε τα παλιά καταστροφικά
µυαλά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Πιπιλή.
Ο κ. Τατσόπουλος έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα σας κουράσω.
Θα περιοριστώ µονάχα στα σηµεία των Προγραµµατικών Δηλώσεων που άπτονται του πολιτισµού. Όπως, ίσως, έχετε ήδη διαπιστώσει, επειδή αυτά είναι εξίσου δυσεύρετα µε το Μποζόνιο
του Χιγκς, αν δεν κάνω λάθος –και µακάρι να κάνω λάθος- στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού η λέξη, ως λέξη
και µόνο, «πολιτισµός» ακούστηκε µια φορά και µετά την πήρε ο
άνεµος. Θα είµαι και εγώ εξαιρετικά σύντοµος.
Επίσης, επειδή είµαι στραβάδι στην πολιτική ως νιόφερτος, µε
το θράσος και την άγνοια του νιόφερτου θα µου επιτρέψετε να
σας γκρινιάξω, γιατί αν οι περισσότεροι απ’ όσους είχαν πάρει
το λόγο µέχρι τώρα είχαν τηρήσει το χρόνο και δεν ζητούσαν
ανοχή από το προεδρείο, τότε και εγώ δεν θα µιλούσα τώρα
αλλά στον ενδεδειγµένο χρόνο, ο οποίος ήταν χθες µετά τα µεσάνυχτα κατά τη 1:00’-1:30’.
Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε υψηλόβαθµο στέλεχος ιδιωτικού
καναλιού αυτήν τη στιγµή θα σας πει ότι αυτός πράγµατι είναι ο
ενδεδειγµένος χρόνος να µιλάµε για τον πολιτισµό, να παρακολουθούµε εκποµπές για τον πολιτισµό, γιατί ο πολιτισµός είναι
ένα ιδιόµορφο υπνωτικό χάπι που πρέπει να το παίρνουµε πριν
κοιµηθούµε για να κοιµηθούµε. Αυτή είναι η εκτίµηση και ένα
είδος αυτοεκπληρούµενης προφητείας γιατί αυτά τα υψηλόβαθµα στελέχη µε αυτές τις απόψεις προτείνουν όλες οι εκποµπές πολιτισµού να µπαίνουν µετά τα µεσάνυχτα αφού έχουν
χαµηλή τηλεθέαση. Και αφού µπαίνουν µετά τα µεσάνυχτα έχουν
χαµηλή τηλεθέαση. Οπότε και αυτοί είναι ικανοποιηµένοι γιατί
επιβεβαιώνονται.
Από το βραχύτατο διάστηµα που ήµουν Αντιπρόεδρος στο
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου µπόρεσα και συγκέντρωσα µερικά στατιστικά στοιχεία µε τα οποία και πάλι δεν θα σας φορτώσω. Θα
σας πω µονάχα ένα ενδεικτικό. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν
διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του. Κανένα, κανένα. Θα το πω
και τέταρτη φορά: Κανένα. Δεν ξέρω, ίσως πολλοί συµπολίτες
µας να πιστεύουν ότι τις πληροφορίες τις έχουν στο αίµα τους,
στο DNA τους και τις µεταφέρουν και έτσι δεν χρειάζεται να ψάξουν να τις βρουν και κάπου αλλού. Είναι βεβαίως και εξαιρετικά
εχέµυθοι. Δεν τις µοιράζονται και µε κανέναν άλλον.
Μη νοµίζετε, όµως, ότι αυτό το λέω µονάχα για να επιστήσω
την προσοχή στο ποια είναι η κατάσταση του πολιτισµού στη
χώρα µας αυτήν τη στιγµή. Το ίδιο ισχύει και για εµάς τους Βουλευτές.
Αρκετοί από εσάς θα γνωρίζετε ότι µέχρι πρόσφατα στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στη Στοά του Βιβλίου, γινόταν για χρόνια
µία έκθεση όπου οι Βουλευτές καλούνταν να πουν ποιοι είναι οι
αγαπηµένοι τους συγγραφείς και ποια τα αγαπηµένα τους βιβλία. Όπως έµαθα από τους ανθρώπους που διοργάνωναν την
έκθεση, αναγκάστηκαν να τη σταµατήσουν, διότι οι Βουλευτές
µας, οι «πατέρες του έθνους µας» πήγαιναν από τον Καζαντζάκη
στον Καβάφη και από τον Καβάφη στον Καζαντζάκη και ό,τι θυµόνταν, χαίρονταν από τα µαθητικά τους χρόνια.
Εικόνα σου είµαι, λοιπόν, κοινωνία και σου µοιάζω. Δεν είµαστε
διαφορετικοί από τους συµπολίτες µας. Έχουµε την ίδια άγνοια
πολιτισµού, όπως και οι συµπολίτες µας.
Πώς φτάσαµε ως εδώ; Δύο στοιχεία θα σας πω µόνο:
Το ένα -συγκρατήστε τη λέξη- λέγεται «αυτορρύθµιση». Είναι
η διαβόητη φράση «αυτορρύθµιση της αγοράς», το «αόρατο
χέρι», που έλεγε ο Άνταµ Σµιθ, που µπορεί και όλα τα κανονίζει
µε µαγικό τρόπο, εναρµονίζοντας τη ζήτηση µε την προσφορά,
αυτό που θέλει πραγµατικά ο κόσµος, αυτό που έχει ανάγκη. Και
αντίστοιχα εναρµονίζει και τις τιµές, στις οποίες προσφέρεται
αυτό το προϊόν.
Αυτή η διαβόητη «αυτορρύθµιση» µέσα σε είκοσι χρόνια και
κάτι ιδιωτικής τηλεόρασης, µας έφτασε στο σηµείο όλα τα σκου-
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πίδια τα µεταµεσονύκτια να διολισθήσουν σε όλες τις τηλεοπτικές ζώνες, να µπουν ακόµη και στην prime time ζώνη, να διεµβολίσουν ακόµη και το δελτίο ειδήσεων και όλες οι εκποµπές
πολιτισµού, οι εκποµπές έρευνας να πάνε µετά τα µεσάνυχτα.
Φανταστείτε την παράνοια της αυτορρύθµισης.
Μπορείτε να ακούτε φοβερές ποµφόλυγες, φοβερά παχιά
λόγια, ότι ο πολιτισµός είναι η βαριά βιοµηχανία αυτής της
χώρας. Είναι υποκριτικά λόγια, ψεύτικα. Εγώ θα σας πω ότι ο πολιτισµός είναι η πορνοβιοµηχανία αυτής της χώρας, γι’ αυτό και
τη βάζουµε µετά τα µεσάνυχτα, για να µη σοκάρονται τα παιδιά
µας, να κοιµούνται εκείνη την ώρα.
Η αυτορρύθµιση µας οδήγησε στο απίστευτο φαινόµενο, όλη
η πρώτη ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης να κυριαρχείται αυτήν
τη στιγµή από τουρκικά σίριαλ. Γιατί; Όχι για λόγους συνωµοσίας, όχι επειδή θέλουν να µας εκτουρκίσουν, αλλά επειδή η θεωρία της συµπίεσης του κόστους οδήγησε τα κανάλια στο να
προµηθευτούν τα πιο φθηνά τηλεοπτικά προϊόντα και να µας
βοµβαρδίσουν µε αυτά. Ξέχασαν µέσα σε µία µέρα την πολιτιστική µας ταυτότητα, ξέχασαν την εθνική µας κληρονοµιά. Μπορούµε να βλέπουµε από το πρωί έως το βράδυ τουρκικά σίριαλ.
Η αυτορρύθµιση οδήγησε στην πλήρη εξαθλίωση ολόκληρη
γενιά καλλιτεχνών. Ηθοποιοί άνεργοι που δεν βρίσκουν δουλειά
στην πατρίδα τους και που πρέπει να πάνε στο εξωτερικό, πρέπει
να πάνε στην Κύπρο. Μόνο τα realities επικράτησαν, διότι µε
βάση την αυτορρύθµιση τα realities ήταν τα πιο φθηνά προϊόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Απέναντι σε όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισµού –το αλήστου
µνήµης Υπουργείο Πολιτισµού, διότι τώρα πια είναι παράρτηµα
Υπουργείου- δεν ήταν παρά ένα είδος ιδιότυπου καθαρτηρίου,
ένας τόπος τιµωρίας των άτακτων Υπουργών, χαµηλά στην ιεραρχία. Είτε τους έστελναν εκεί µέχρι να ξαναγίνουν καλά παιδιά,
είτε τους έστελναν για να εκπολιτιστούν οι ίδιοι. Εξ ου και ακούγαµε από τα χείλη τους αδιανόητες κενές ασυναρτησίες, βαρύγδουπες ποµφόλυγες.
Δεν ήταν, όµως, µονάχα αυτή η αποστολή του. Ξέρουµε τη δύσοσµη υπόθεση Ζαχόπουλου, που έφερε στην επιφάνεια όλα
εκείνα τα φανερά και µυστικά κονδύλια που µοιράζονταν στους
πιο απίθανους τύπους, στον πολιτιστικό σύλλογο της Κάτω Παναγιάς ή της Άνω Παναγιάς, σε πολιτιστικούς συλλόγους σφραγίδες, που ο µόνος λόγος ύπαρξής τους ήταν να πάρουν λεφτά
από το Υπουργείο Πολιτισµού και ταυτόχρονα να λοιδορηθούν
ως κρατικοδίαιτοι οι πραγµατικοί καλλιτέχνες, οι συγγραφείς που
πένονται, που είναι ανασφάλιστοι. Και δεν σας λέω για τους
αγνώστους συγγραφείς. Σας λέω για τους πιο γνωστούς συγγραφείς της χώρας που είναι ανασφάλιστοι αυτήν τη στιγµή και
που λοιδορούνται ως κρατικοδίαιτοι, οι άνθρωποι που τους θυµόµαστε µονάχα στις κηδείες τους και λέµε «τι καλοί και τι χαµηλών τόνων ήταν αυτοί οι άνθρωποι».
Τελειώνω µε ένα παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε. Ο Φρανσουά
Μιτεράν κάποια στιγµή, θέλοντας να περάσει ένα υψηλό κονδύλι
για τον πολιτισµό, λοιδορήθηκε από δηµοσιογράφους για το πώς
είναι δυνατόν να δίνει τόσα πολλά λεφτά για τον πολιτισµό. Και
γύρισε και είπε σε ένα δηµοσιογράφο: «Δεν µου λες παιδί µου,
πότε εκδόθηκε η Madame Bovary;» «Νοµίζω το 1857, κύριε Πρόεδρε.» «Μπράβο. Σωστά. Ποιος ήταν Πρωθυπουργός της Γαλλίας το 1857;» «Δεν γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε.» «Γι’ αυτό πρέπει
να πάνε τα κονδύλια στον Πολιτισµό. Επειδή δεν θυµάσαι τον
Πρωθυπουργό της Γαλλίας το 1857, αλλά θυµάσαι τη Madame
Bovary.»
Ελπίζω αυτήν την επώδυνη δοκιµασία να µην τη θέσετε σε κανέναν Έλληνα δηµοσιογράφο ή σε κανέναν Έλληνα πολιτικό. Ελπίζω, όµως, κι εύχοµαι το Υπουργείο Παιδείας, πια, και Πολιτισµού να ακολουθήσει το παράδειγµα του Φρανσουά Μιτεράν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Παναγιώτης Ρήγας έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
µπροστά σε ένα πολιτικό εγχείρηµα πολύ µεγάλης δυσκολίας,
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υψηλού ρίσκου, αλλά µε την πρόκληση ότι αν επιτύχει, θα δώσει
στο όραµα και στην ελπίδα του ελληνικού λαού σάρκα και οστά.
Δύσκολο το έργο. Χρειάζονται υπερβάσεις. Υπερβάσεις και σε
συλλογικό και σε ατοµικό επίπεδο.
Όσοι συµµετέχουµε σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να ξεχάσουµε παλιές πρακτικές, αντιλήψεις και νοοτροπίες τις οποίες
µετήλθαµε για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Σε ό,τι µας αφορά, συµµετέχουµε σε αυτήν την Κυβέρνηση µε
ειλικρινή πρόθεση να στηρίξουµε, να προτρέψουµε και να ελέγξουµε. Από την κρίση οφείλουµε να βγούµε µε σχέδιο, το οποίο
έχουµε καταθέσει, µε αποφασιστικότητα, µε τόλµη και κυρίως µε
αποτελέσµατα.
Οι άνεργοι, που µας ακούνε, δεν έχουν ανάγκη από τα κοµµατικά µοιρολόγια, που ακούστηκαν πολλά σ’ αυτήν την Αίθουσα,
δεν έχουν ανάγκη από συλλυπητήρια. Έχουν ανάγκη από αποτελέσµατα, από πράξεις.
Και για να υπάρξει αντιµετώπιση αυτού του µεγάλου προβλήµατος που έχει οδηγήσει σε µία τεράστια ανθρωπιστική κρίση,
χρειάζεται να επανεκκινήσει η οικονοµία, χρειάζεται να µπει
µπροστά πάλι το τρένο της ανάπτυξης, µε σχέδιο, όµως, όχι
απλώς µε ρευστότητα, η οποία µπορεί να ρίξει στη µαύρη τρύπα
του παρασιτισµού και της παραοικονοµίας τεράστιους πόρους.
Χρειάζονται στοχευµένες παρεµβάσεις σε τοµείς που η ελληνική
οικονοµία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Πρέπει επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι -και απευθύνοµαι κυρίως στους συναδέλφους που στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνησηνα αποφασίσουµε ότι δεν µπορούµε να µιλάµε στο όνοµα των
ανέργων και να στηρίζουµε συµφέροντα συντεχνιών. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να αβαντάρουµε συµπεριφορές πανίσχυρων συντεχνιακών οµάδων της ελληνικής οικονοµίας εάν
θέλουµε να µπορέσουµε να στηρίξουµε αυτήν τη στιγµή το χαµηλοσυνταξιούχο, το χαµηλόµισθο, τον άνεργο. Πρέπει να αποφασίσουµε ότι αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε, θα τα κάνουµε
πράξη, θα τα φέρουµε σε πέρας.
Άκουσα χθες τον Υπουργό επί των Εσωτερικών να αναφέρεται
στα σχέδια της Κυβέρνησης στον τοµέα αυτό. Έχει γίνει σηµαντικό έργο. Έχουν υπάρξει πρόσφατα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις
οι οποίες αφορούν κυρίως το χώρο της αυτοδιοίκησης. Οι µεταρρυθµίσεις δεν θεσπίζονται κι εκεί τελειώσαµε. Χρειάζεται να
αξιολογούνται, να διορθώνονται, να βελτιώνονται. Και ο «Καλλικράτης», ο οποίος θεσπίστηκε σε µία άσχηµη οικονοµική συγκυρία, οφείλει να προσαρµοστεί, να διορθωθεί, να βελτιωθεί.
Άκουσα –και πιστεύω αυτό να γίνει πράξη- ότι οι περιφέρειες
θα αποτελέσουν τον αναπτυξιακό θεσµό, θα επιτελέσουν το έργο
για το οποίο έγιναν και οι δήµοι θα αποτελέσουν τους µοχλούς
της τοπικής ανάπτυξης και το θεσµό που θα παρέχει ποιοτικές
υπηρεσίες στους πολίτες.
Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν οι περιφέρειες να εµπλέκονται στην παροχή διοικητικών
αρµοδιοτήτων, οφείλουν να παίξουν τον πραγµατικό και αναπτυξιακό τους ρόλο. Για να γίνει αυτό, όµως, πρέπει όλη η αλλαγή,
που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τους όρους και τους
κανόνες διοίκησης, να περάσει σ’ όλη τη δοµή της αυτοδιοίκησης. Πρέπει, επίσης, να γίνει πράξη αυτό που πολλά χρόνια λέµε
για την αποκεντρωµένη υλοποίηση του προϋπολογισµού. Μεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση.
Σε αυτές τις κρίσιµες ώρες είναι ο µόνος θεσµός, ο οποίος
µπορεί να διαχειριστεί µε επιτυχία προγράµµατα κοινωνικής στήριξης. Είναι ο µόνος θεσµός που µε βάση την αρχή της επικουρικότητας και της εγγύτητας µπορεί να παρέχει ποιοτικές
υπηρεσίες στους πολίτες, µπορεί να κάνει πράξη εκείνα τα κοινωνικά προγράµµατα τα οποία έχει σήµερα ανάγκη ο τόπος. Η
προώθηση του προγράµµατος της αυτεπιστασίας, δεν µπορεί να
περιµένει άλλο. Είναι µια ανάσα, µια αναγκαία αλλά όχι ικανή
συνθήκη για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα
της ανεργίας που υπάρχει ιδιαίτερα έντονο, κυρίως στις περιφέρειες της χώρας.
Για να γίνουν όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας
µου, χρειάζεται θάρρος, τόλµη και αποφασιστικότητα. Οφείλουµε όλοι να απαλλαγούµε από τους ζωτικούς µύθους που επί
χρόνια ολόκληρα καλλιεργήσαµε και ζήσαµε µε αυτούς. Δεν είναι
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δυνατόν να συνεχίζουµε µε τα ιδεολογήµατα που παρελθόντος,
να τάζουµε τα πάντα σ’ όλους, τα προγράµµατά µας να είναι µαξιλάρια για όλα τα όνειρα. Δεν είναι δυνατόν αυτήν τη στιγµή σε
περίοδο κρίσης να συνεχίζουµε ως πολιτικά κόµµατα και ως πολιτικό σύστηµα να χαϊδεύουµε τους πάντες. Είναι ανάγκη να
έχουµε καθαρό, σαφή, συγκεκριµένο πολιτικό λόγο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, αυτή η Κυβέρνηση κατορθώσει παρά τις αµαρτίες του παρελθόντος γιατί ο τρώσας και ιάσεται, παρά τα σφάλµατα τα οποία έχουν γίνει, να δροµολογήσει
τις αναγκαίες αλλαγές, τις αναγκαίες προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, τότε πράγµατι αποτελεί την τελευταία ελπίδα, το τελευταίο καταφύγιο για την έξοδο απ’ αυτήν την κρίση.
Σε αυτό το χρονικό διάστηµα που παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή, είδα ότι κάποιοι προτείνουν και άλλους δρόµους. Οι δρόµοι αυτοί είναι οι δρόµοι της ευκολίας και της
απλούστευσης, όχι διαπραγµάτευση, τέρµα πλέον στην υποτέλεια, µονοµερής καταγγελία. Βέβαια, όλα αυτά δεν συνάδουν µε
τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συντοµεύετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θυµίζω ότι κάποιοι έλεγαν «διαγραφή µονοµερή του χρέους»,
αποκρύβοντας όµως ότι κάνοντας διαγραφή µονοµερή του χρέους η υποτίµηση των οµολόγων που είχαν στα χέρια τους τα
ασφαλιστικά ταµεία και οι τράπεζες δεν θα ήταν της τάξης του
53%, αλλά θα ήταν της τάξης του 100%. Κάποιοι λένε για εθνικό
τραπεζικό σύστηµα και σήµερα µας προτείνουν ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος από τους µηχανισµούς στήριξης όταν ξέρουν ότι µ’ αυτόν τον τρόπο η εποπτεία θα περάσει
σ’ αυτούς τους µηχανισµούς. Από εκεί, λοιπόν, που από τη µια
πλευρά απέκρουαν αυτές τις λύσεις, τώρα προσχωρούν σ’
αυτές. Και πολλά άλλα τα οποία δείχνουν µε ποια επιπολαιότητα
και ευκολία κάποιοι χειρίζονται τόσο σοβαρές υποθέσεις.
Να είµαστε, λοιπόν, συγκεκριµένοι και σοβαροί. Η χώρα έχει
ανάγκη από την προσπάθεια όλων µας. Θα πρέπει, λοιπόν, για
να πετύχουµε να διαψεύσουµε την ιστορία µας. Δυστυχώς, η
ιστορία µας δεν είναι σύµµαχός µας, γιατί όλες οι εθνικές κρίσεις
σ’ αυτόν τον τόπο τελείωναν µε εθνικές τραγωδίες. Όταν έπρεπε
να κάνουµε πρόσθεση, κάναµε διαίρεση. Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, ας µην επαναλάβουµε τα ίδια σφάλµατα. Ας στηρίξουµε
αυτήν την προσπάθεια µε την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα
µπορέσει να ανασάνει και θα µπορέσει η χώρα µας να βγει από
αυτήν την κρίση.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάληψη των καθηκόντων του
Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
αποτελεί υψίστη τιµή και ευθύνη και θέλω να ευχαριστήσω τον
Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, αλλά και τους Προέδρους των
κοµµάτων που συγκροτούν αυτήν την Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη, για την εµπιστοσύνη
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αίτηµα για τη βελτίωση της
παιδείας αποτελεί διαχρονική και καθολική απαίτηση των Ελλήνων πολιτών. Το σταθερό συµπέρασµα κάθε κριτικής συγκεφαλαιώνεται τα τελευταία χρόνια πάντα στην ίδια επωδό. Το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα χρειάζεται τοµές. Το όραµα για µια
καλύτερη παιδεία στο επίπεδο του πολιτικού αιτήµατος εκφράστηκε από το διαχρονικό σύνθηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, όµως, στην Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες απέκτησαν ένα στενά προκαθορισµένο
πλαίσιο, µεταρρυθµίσεις που εστιάστηκαν στα δοµικά χαρακτη-
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ριστικά του συστήµατος και όχι στα ποιοτικά, στο περίγραµµα
και όχι στην ουσία. Από εκεί και πέρα η εικόνα έµεινε σταθερή
και αναλλοίωτη. Η παιδεία µας εξαντλείται από το δηµοτικό έως
το πανεπιστήµιο στην άχαρη γυµναστική της διάνοιας µε την
αποµνηµόνευση. Διδάσκουµε τους νέους και τις νέες να αποµνηµονεύουν γνώσεις και πληροφορίες που ξεχνιούνται σύντοµα,
αντί να τους µαθαίνουµε τις µεθόδους για την απόκτησή τους.
Δεν µαθαίνουµε τους νέους και τις νέες πώς να κρίνουν αυτά που
διαβάζουν. Δεν τους διδάσκουµε να αρθρώνουν προφορικό λόγο
µε νοήµατα και επιχειρήµατα βασισµένα σε στέρεη λογική βάση.
Στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η εκπαίδευση γίνεται εισιτήριο εισόδου στις ανώτατες σχολές. Αλλά
και στις ανώτατες σχολές έχει επικρατήσει η εµπορευµατοποίηση του πτυχίου. Το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα ετοιµάζει
καταναλωτές, όχι πολίτες. Η γνώση γίνεται ανταλλάξιµο αγαθό
για να διασφαλίσει το διορισµό και όχι σπουδή που σκοπεύει
στην ανθρώπινη καλλιέργεια. Πώς µπορεί να αλλάξει αυτή η
πραγµατικότητα;
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το πρόβληµα της παιδείας ούτε αντιµετωπίζεται ούτε εξαντλείται σε µια
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας παντού. Χρειάζεται µια επανάσταση αξιοκρατίας για την ανανέωση
και αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και του εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας, γιατί η παιδεία αποτελεί εγγύηση
των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής κινητικότητας, γιατί διαµορφώνει χαρακτήρες και προετοιµάζει του
νέους Έλληνες να γίνουν πολίτες της Ευρώπης και του κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την κατεύθυνση η πολιτική µας για την παιδεία στηρίζεται σε τέσσερις άξονες. Πρώτος άξονας είναι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Οι µόνοι που
µπορούν να δώσουν σάρκα και οστά στο πάνδηµο αίτηµα της
αναβάθµισης της παιδείας µας πέρα από τη συνθηµατολογία των
µεταρρυθµίσεων είναι οι εκπαιδευτικοί, όλοι όσοι δίνουν καθηµερινά τη µάχη για τη µάθηση συχνά µε προσωπικό κόστος και
θυσίες. Προσβλέπουµε στη δική τους συµβολή, στην αναγεννητική προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήµατος. Για να µπορέσουν, όµως, οι εκπαιδευτικοί µας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του λειτουργήµατός τους είναι απαραίτητη η διαρκής επιµόρφωσή τους, η βελτίωση των ικανοτήτων τους, αλλά και η παροχή από την πολιτεία όλων των απαραίτητων υλικοτεχνικών
εφοδίων που απαιτούνται.
Εµείς δεσµευόµαστε για την εξασφάλιση των εφοδίων αυτών,
για τη συνεχή και ανατροφοδοτούµενη αξιολόγηση συνολικά της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συντελεστών της. Προωθούµε
άµεσα την αξιολόγηση διαδικασιών και του ανθρωπίνου δυναµικού των εκπαιδευτικών µας µε στόχο την ανάδειξη των τοµέων
που χρειάζονται βελτιωτικές παρεµβάσεις.
Δεύτερος άξονας είναι η ποιότητα της προσφερόµενης παιδείας για όλες τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τις οικογένειές
τους. Σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης από το κέντρο της Αθήνας, στην ακριτική Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσµου όπου
υπάρχουν Έλληνες και Ελληνόπουλα η ποιότητα της εκπαίδευσης ορίζει τη ζωή τους, προσδιορίζει την ταυτότητά τους. Δίνουµε προτεραιότητα στην παιδευτική σκοπιµότητα, να
µαθαίνουν να µιλάνε και να γράφουν σωστά τη γλώσσα, να σκέφτονται και να κρίνουν, να µην αποµνηµονεύουν τη γνώση, αλλά
να ξέρουν πού και πώς θα την βρουν, σε ποιες πηγές και µε ποια
µέθοδο.
Η ποιότητα πρέπει να διαπερνά και να αναβαθµίζει σε περιεχόµενο και µορφή τα αναλυτικά προγράµµατα και τη διδακτέα
ύλη, τις µεθόδους διδασκαλίας και τα σχολικά βιβλία, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως και τον τρόπο αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερα η εξασφάλιση ισότητας
ευκαιριών στη νέα γενιά σ’ όλους τους µαθητές, σ’ όλους τους
νέους, στα παιδιά µε κινητική αναπηρία, µε νοητική στέρηση, µε
σεβασµό στις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα, µε ουσιαστική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών, µε ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη συνιστούν όχι απλά προτεραιότητες, αλλά
αδήριτο καθήκον.
Ποιότητα, λοιπόν, στη βάση ενός κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασµού µε την αναβάθµιση του ρόλου του Ινστιτούτου Εκπαι-
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δευτικής Πολιτικής αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Τρίτος άξονας η ενίσχυση των υποδοµών της κτηριολογικής
και υλικοτεχνικής υποδοµής. Τα έξυπνα βιοκλιµατικά εκπαιδευτήρια και τα σύγχρονα ψηφιακά εποπτικά µέσα, η τεχνολογία του
ηλεκτρονικού βιβλίου, η υλοποίηση της ψηφιακής τάξης, η ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών συνθέτουν και δηµιουργούν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κεντρικό εργαλείο
εφαρµογής πολιτικών ενίσχυσης των υποδοµών αυτών είναι η
απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο σήµερα
προσεγγίζει το 28%.
Τέταρτος άξονας της πολιτικής µας είναι ο συγκερασµός και
η σύνθεση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µε το
διαχρονικό πνεύµα της ελληνικής παιδείας. Στόχος στρατηγικής
της «Ευρώπη 2020» είναι µια Ευρώπη χωρίς αποκλεισµούς, µε
ανάπτυξη για όλους. Και εµείς θέλουµε την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί ξανά στη διαµόρφωση της σύγχρονης σκέψης και της
παιδείας. Η Ευρώπη θέτει τη γνώση ως βάση µιας δυναµικής και
ανταγωνιστικής οικονοµίας, κάτι που αποτελεί ευκαιρία και πρόκληση συνάµα για τη χώρα µας, όχι µόνο για να ακολουθήσουµε
τα βήµατά της, όχι µόνο για να µη µείνουµε πίσω, αλλά για να
µπολιάσουµε και πάλι µε τη γνώση και τις βασικές αξίες της ελληνικής σκέψης και δηµιουργίας, για να συνδιαµορφώσουµε τα
βήµατα της ευρωπαϊκής πορείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης, σε κάθε δράση του Υπουργείου, επιτελική, εκτελεστική και
υποστηρικτική, βασιζόµαστε σε αυτούς τους άξονες που προανέφερα. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στοχεύουµε σε ένα
υποχρεωτικό διετές νηπιαγωγείο. Αναβαθµίζουµε και επεκτείνουµε το θεσµό του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου. Αναµορφώνουµε τα αναλυτικά προγράµµατα, ενισχύοντας τις δεξιότητες,
τη δηµιουργικότητα και την οµαδικότητα των µαθητών. Επανασχεδιάζουµε και υλοποιούµε τα ψηφιακά προγράµµατα της εκπαίδευσης, ώστε όχι µόνο να ενισχύσουµε τις υποδοµές, αλλά
και να στηρίξουµε µέσα από µια ουσιαστική επιµορφωτική διαδικασία το έργο των δασκάλων. Το ψηφιακό σχολείο παίρνει σάρκα
και οστά τη σχολική χρονιά 2013-2014.
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα καταθέσουµε νοµοσχέδιο
εντός του έτους για τη µεταρρύθµιση του γενικού και επαγγελµατικού λυκείου. Στοχεύουµε στη µορφωτική αυτοτέλεια του λυκείου, στο γνωσιακό επαναπροσδιορισµό του, στην αντιµετώπιση
της σχολικής διαρροής. Στα δοµικά χαρακτηριστικά του λυκείου
θα δίνεται έµφαση στην ανθρωπιστική παιδεία, θα προωθείται η
σταδιακή εµβάθυνση στα γνωστικά αντικείµενα και όχι η κάθετη
εξειδίκευση και θα καθιερώνεται η ταύτιση της διδακτέας µε την
εξεταστέα ύλη. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή αντιµετώπιση όλων των διδακτικών αντικειµένων.
Στο επαγγελµατικό λύκειο επιδιώκουµε την αναβάθµιση της
τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε στόχο τη σύνδεσή
της και την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε τέχνες ή επαγγέλµατα αιχµής, τη δυνατότητα πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση και την πιστοποίηση γνώσεων και την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη µεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση ολοκληρώνουµε
τη µεταφορά, τις αρµοδιότητες, τις λειτουργίες των δηµοσίων
ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Στόχος ο εξορθολογισµός του συστήµατος και η
προσαρµογή του στις περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές
προτεραιότητες.
Στηρίζουµε, αλλά και ελέγχουµε το θεσµό των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης, µε στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών και την προστασία του πολίτη από χορήγηση πτυχίων
χωρίς κόπο και αντίκρισµα. Προχωράµε, τέλος, στην αναγνώριση
των επαγγελµατικών προσόντων, εναρµονίζοντας τις πολιτικές
µας µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού ενισχύεται
αποφασιστικά µέσα από τη συνέργεια της ελληνικής πολιτείας,
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, των άλλων πατριαρχείων και
των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς και σε όλα τα επίπεδα
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εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθµια έως την ανώτατη εκπαίδευση και την ενίσχυση των πανεπιστηµιακών εδρών Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισµού.
Στην ανώτατη εκπαίδευση ο στόχος µας είναι η ποιοτική αναβάθµιση, η απρόσκοπτη λειτουργία και η ενίσχυση του δηµόσιου
πανεπιστηµίου, ιδιαίτερα σήµερα, στην περίοδο της πιο οξείας
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, µέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, προχωράµε σε µεταβολές στην ανώτατη εκπαίδευση, βασισµένες
στους επόµενους άξονες.
Πρώτον, στον εξορθολογισµό του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια, αλλά και την
κοινωνική και οικονοµική γεωγραφία της χώρας, καθώς όλοι γνωρίζουµε ότι το στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε
τα τριάντα τελευταία χρόνια, πρέπει να αλλάξει. Προχωράµε,
όµως, µε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, µέσα από έναν εθνικό διάλογο, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση της εφαρµογής του νόµου για
την ανώτατη εκπαίδευση.
Θα µου επιτρέψετε να στείλω ένα µήνυµα στο σηµείο αυτό,
σαφές και αδιαπραγµάτευτο και προς τους αρνητές και προς
τους ζηλωτές της µεταρρύθµισης και όλους αυτούς που τις τελευταίες µέρες έχουν γίνει δικαστές προθέσεων της ηγεσίας του
Υπουργείου αλλά και της Κυβέρνησης, πριν καν την ανάγνωση
των Προγραµµατικών Δηλώσεων. Ο µοναδικός γνώµονας των
αποφάσεών µας είναι το δηµόσιο συµφέρον. Και το δηµόσιο συµφέρον στην ανώτατη εκπαίδευση επιβάλλει δύο πράγµατα:
Πρώτον, την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης, το οποίο σηµαίνει την εφαρµογή του νόµου και στο σκέλος της διοίκησης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, όπου και αν χρειαστεί, θα γίνουν οι
απαραίτητες διασαφηνίσεις και προσαρµογές, χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας, η κατεύθυνση και η φιλοσοφία της µεταρρύθµισης.
Δεύτερον, τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των ελληνικών ανωτάτων ιδρυµάτων, το οποίο σηµαίνει ανοιχτά ιδρύµατα για να παρέχουν το δηµόσιο αγαθό της παιδείας σε αυτή
την περίοδο της βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης.
Προχωράµε, επίσης, σε µελέτη του συστήµατος συγγραµµάτων για τον εξορθολογισµό του.
Επίσης, προχωράµε και θα προχωρήσουµε στη βελτίωση των
υποδοµών της φοιτητικής µέριµνας.
Αφού ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις τόσο της δευτεροβάθµιας όσο και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τότε και µόνο
µπορούµε να συζητήσουµε σοβαρά για τον επανασχεδιασµό του
εξεταστικού συστήµατος εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύµατα, µε
ορίζοντα εφαρµογής του νέου συστήµατος την ακαδηµαϊκή περίοδο 2016-2017.
Ενισχύουµε, τέλος, δράσεις υποστήριξης, έκφρασης και κινητικότητας της νέας γενιάς. Αναβαθµίζουµε και προωθούµε δράσεις, όπως το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού,
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη συµµετοχή, όπως τα
τοπικά συµβούλια νέων, µε ενίσχυση του ρόλου τους στα δηµοτικά δρώµενα. Με αιχµή τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, προχωράµε στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον εθελοντισµό
και το ρόλο και το λόγο της νέας γενιάς στα εθνικά και ευρωπαϊκά δρώµενα.
Ο εκπαιδευτικός µας σχεδιασµός εµπλουτίζεται και επικαιροποιείται µε την ενίσχυση του θεσµού «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», µε δράσεις για την πρόληψη εξαρτήσεων, την
πρόληψη προβληµάτων ψυχικής υγείας και ενδοσχολικής βίας,
µε στόχο τόσο την άρση των ανισοτήτων όσο και την αποφυγή
της µαθητικής διαρροής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τα θρησκεύµατα,
έναν άλλο κρίσιµο τοµέα της αρµοδιότητάς µου, η ελληνική πολιτεία παραµένει σταθερά προσηλωµένη στο σεβασµό της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλες τις εκφάνσεις της. Πέραν αυτού,
όµως, προσβλέπουµε σε µια συνεργατική σχέση µε την Εκκλησία
µας, υποστηρίζοντας το κοινωνικό της έργο και τη βιωσιµότητα
των δράσεών της, που αποκτούν καίρια σηµασία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,
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συντοµεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ξεκινήσαµε τη σκληρή δουλειά µε το βλέµµα στραµµένο ταυτόχρονα στο παρόν και το µέλλον, αντιµετωπίζοντας την
καθηµερινότητα αποτελεσµατικά, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την οµαλή ολοκλήρωση της βαθµολόγησης και της υποβολής των µηχανογραφικών δελτίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς παρατάσεις και προβλήµατα. Προετοιµάζουµε τη
νέα σχολική χρονιά για την έγκαιρη παροχή των σχολικών βιβλίων και την πλήρωση των θέσεων δασκάλων και καθηγητών.
Στόχος και µέληµά µας είναι από την πρώτη µέρα του αγιασµού
τα σχολεία να λειτουργούν οµαλά και χωρίς κενά.
Εργαζόµαστε, τέλος, για την οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του Υπουργείου, µε στόχο την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µέσα στο πρώτο τρίµηνο της θητείας µας.
Πρώτος στόχος της ενοποίησης είναι η περιστολή των δαπανών του ενιαίου Υπουργείου, διά µέσου οικονοµιών κλίµακας,
δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη διαδικασιών συνέργειας και
τρίτος και τελικός στόχος είναι η ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ενιαίο Υπουργείο αναπτύσσει
συνεργατικές πολιτικές παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού. Ο
πολιτισµός για µας είναι η ισχυρή ιστορική µας ρίζα αλλά και η
δυναµική µας ταυτότητα.
Η διαχρονική δύναµη του πολιτισµού µας, που επηρέασε και
συνδιαµόρφωσε καθοριστικά την ευρωπαϊκή και παγκόσµια
σκέψη, µπορεί και πρέπει σήµερα να συνεισφέρει στον αξιακό
κώδικα της ανθρωπότητας, µπορεί και πρέπει σήµερα να ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας µας στο δυναµικό περιβάλλον της
παγκοσµιοποίησης.
Την πολιτική µας για τον πολιτισµό αλλά και για τον αθλητισµό
θα εξειδικεύσουν οι συνάδελφοι, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Τζαβάρας και ο Υφυπουργός κ. Ιωαννίδης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ελληνισµός επιβίωσε µέσα
στους αιώνες διά µέσου της παιδείας και του πολιτισµού. Η πνευµατική του πραµάτεια ήταν πρόταση νοηµατοδότησης του βίου
µε καθολική, πανανθρώπινη εµβέλεια και δυναµική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Πρέπει να ξαναχτίσουµε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα µαθαίνει τους νέους
µας και τις νέες µας να κοινωνούν τη ζωή, να συγκροτούν κοινωνία προσώπων και προσωπικών σχέσεων και όχι πολτό απρόσωπης µάζας.
Ας γίνουν τα λάθη και οι αστοχίες του παρελθόντος µάθηµα
ζωής για όλους µας και οι προσδοκίες των παιδιών µας οδικός
χάρτης για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε ανοχή στον κύριο
Υπουργό, γιατί δεν ήξερε ότι οι οµιλίες έχουν περιοριστεί στα
δώδεκα λεπτά. Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή στερούµε
το χρόνο από τους Βουλευτές, την επόµενη ώρα τουλάχιστον
που θα είµαι εγώ στο Προεδρείο, θα σας παρακαλούσα να είµαστε αυστηροί στο χρόνο των έξι λεπτών.
Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
Κύριε Αλεξόπουλε, ο κλήρος έπεσε σε σας να µιλήσετε έξι
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάντα οι Βουλευτές πληρώνουν το τίµηµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όπως είδατε, κύριε
Κουρουµπλή, κανείς Βουλευτής δεν την πλήρωσε µέχρι στιγµής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ξεκινώ την οµιλία µου σχολιάζοντας µία από τις χθεσινές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που ήταν η εξής: «Μερικοί
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δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Παραµένουν αδιόρθωτοι». Πράγµατι, µερικοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν έχουν καταλάβει
ότι κατά τη διάρκεια της παρελθούσας διετίας, κατά τη διάρκεια
της πιστής εφαρµογής και υλοποίησης των µέτρων που απορρέουν από τα συνεχώς επικαιροποιούµενα µνηµόνια και δανειακές
συµβάσεις, ο λαός οδηγείται σε εξαθλίωση, ότι ο αριθµός των
ανέργων και ιδιαίτερα των νέων έχει φτάσει σε τροµακτικά ύψη,
ότι έχουν καταρρακωθεί οι εργασιακές σχέσεις, ότι έχει αποδοµηθεί το κοινωνικό κράτος, ότι έχει διαλυθεί η παιδεία και η Δηµόσια Διοίκηση, ότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα µικροµεσαία
και λαϊκά στρώµατα, ότι έχουν λεηλατηθεί τα ασφαλιστικά ταµεία
και έχουν καταστρατηγηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων, ότι έχουν εξανεµιστεί οι καταθέσεις των µικροκαταθετών, ότι έχουν κληθεί χιλιάδες φορολογούµενοι να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές και φόρους από εισοδήµατα που δεν
υπάρχουν πια.
Πράγµατι, µερικοί δεν έχουν καταλάβει τι σηµαίνουν οι αποκρατικοποιήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις. Φαίνεται πως οι κυβερνώντες δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι έχουν ψηφίσει
και τι έχουν δεσµευθεί να πράξουν, επιµένοντας για παράδειγµα
στη λειτουργία του περιβόητου Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου.
Θα σας θυµίσω µερικά πράγµατα γι’ αυτό το ταµείο.
Στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
µεταβιβάζεται και περιέρχεται –προσέξτε τις εκφράσεις που χρησιµοποιεί ο νόµος- χωρίς αντάλλαγµα κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή όλη η δηµόσια περιουσία κάθε τύπου και µορφής.
Είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι σε νόµο, κύριε Μανιάτη,
που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση αναφέρεται ρητά και κατηγορηµατικά ότι όλα τα δικαιώµατα έρευνας, αξιοποίησης και
εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα, από
την Κέρκυρα µέχρι νοτιοδυτικά της Κρήτης, ανήκουν στο δηµόσιο;
Δεύτερον, το πράγµα ή το δικαίωµα που µεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταµείο, δεν µπορεί να µεταβιβαστεί στον προηγούµενο κύριο ή δικαιούχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Τρίτον, στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που ψηφίστηκε πέρυσι
τέτοια εποχή περίπου δηλώνεται ευθύς εξαρχής µε ρητή διάταξη
ότι τα έσοδα από την πώληση ή εκµετάλλευση της δηµόσιας περιουσίας πηγαίνουν κατευθείαν στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών µας απέναντι στους δανειστές µας.
Τέταρτον, τον περασµένο Νοέµβριο, πριν ακόµα προλάβει να
στεγνώσει το µελάνι των υπογραφών των συµµετοχόντων στο
υπό τον κ. Παπαδήµο κυβερνητικό σχήµα, µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µεταβιβάστηκε στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου µεταξύ των άλλων το πετρελαϊκό σύστηµα
«Νότια Καβάλα». Αυτό το αναφέρω –προσέξτε τη διατύπωση- για
τον εξής λόγο: «Μεταβιβάστηκαν τα υφιστάµενα και µελλοντικά
περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα του δηµοσίου. Δικαιώµατα
διαχείρισης και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας που απορρέουν από την 23 Νοεµβρίου 1999 σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.»». Δεν ξεφεύγει τίποτα,
ακόµα και τα άυλα δικαιώµατα.
Επισηµαίνω ότι µε προηγούµενη διυπουργική απόφαση έχει
ήδη µεταβιβαστεί στο ταµείο το 35,77% της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ενώ µε µεταγενέστερες αποφάσεις ήδη
έχουν µεταβιβαστεί στο ταµείο αυτό όλα όσα µας ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός στην προχθεσινή οµιλία.
Δηµόσια κοινωνικά αγαθά εκποιούνται, ξεπουλιούνται χωρίς
περίσκεψη και χωρίς αυτό το ξεπούληµα να έχει τον παραµικρό
αντίκτυπο στην ανακούφιση του σκληρά δοκιµαζόµενου λαού.
Μεταξύ των άλλων, ξεπουλιέται και το νερό, αυτό το δηµόσιο κοινωνικό αγαθό που δεν πρέπει να είναι εµπόρευµα, που είναι πηγή
ζωής, που δεν µπορεί η αξιοποίησή του να επαφίεται σε πολιτικές
που έχουν ως προτεραιότητα και σκοπό µόνο το κέρδος.
Επισηµαίνω κάτι που είναι ευρέως γνωστό και κοινά αποδεκτό.
Δεν µπορεί κανείς να προχωρήσει στο σχεδιασµό και πολύ περισσότερο στην εφαρµογή αναπτυξιακού ή αναπτυξιακών προ-
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γραµµάτων εάν δεν έχει προσεγγίσει, εκτιµήσει και διαχειριστεί
ορθολογικά µε αειφορική και οικολογική προοπτική και µέριµνα
τους υδατικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρω τη σηµασία που
έχει το νερό στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, στη χάραξη
της αγροτικής πολιτικής, στη χωροθέτηση των βιοµηχανικών περιοχών και άλλα.
Και, όµως, παρά την αναγκαιότητα και αξία του παραπάνω
αξιώµατος ως χώρα, παρά το γεγονός ότι πολλάκις έχουν αναπτυχθεί ή διατυπωθεί ή ψηφιστεί, αναθεωρηθεί σχέδια που αφορούν τους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους, ποτέ
δεν έχουµε εφαρµόσει µία βιώσιµη διαχείριση των υδατικών
πόρων. Ακόµα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεδειγµένα θα έδιναν
ώθηση στην οικονοµία µας, αλλά και στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ποιότητας του νερού και την εξασφάλιση των αναγκαίων προς διάφορες χρήσεις ποσοτήτων
νερού, ακόµα και αυτές οι υποχρεώσεις µας δεν τηρούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανάγκη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην επικράτεια που
πηγάζουν από την κοινοτική οδηγία 60/2000. Τα σχέδια αυτά θα
έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2009. Είµαστε στο 2012 και
ακόµα βρίσκονται σε εκτέλεση.
Είναι προφανές ότι αφού δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια
που θα διασφαλίζουν την καλή και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πολλώ µάλλον δεν θα υπάρχουν σχέδια διαχείρισης
υδατικών πόρων που θα υποστηρίζουν και θα προωθούν αντίστοιχα αναπτυξιακά σχέδια. Κάτι τέτοιο είναι λογικό, γιατί δεν
υπάρχουν συγκροτηµένα και ολοκληρωµένα αναπτυξιακά σχέδια, σχέδια που να αφορούν για παράδειγµα τη στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση των θερµοµεταλλικών και ιαµατικών νερών, στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού σε συνδυασµό µε την ανάδειξη και
προστασία των βιοτόπων και των περιοχών «Natura».
Μειονέκτηµα προς την ίδια κατεύθυνση είναι η έλλειψη βάσεων δεδοµένων µε ελεύθερη πρόσβαση από όλους σε όλες
αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παραλείπω µερικά κοµµάτια για να είµαι µέσα στο χρόνο.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε λίγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ µε
δύο λόγια στις έρευνες των υδρογονανθράκων.
Είναι θετικό το γεγονός ότι θα εκτελεστούν γεωφυσικές έρευνες για την ανεύρεση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων φυσικού
αερίου. Όµως, αυτές οι έρευνες γίνονται στη δυτική Ελλάδα.
Γιατί; Είπα προηγουµένως ότι όλα τα δικαιώµατα έρευνας, αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ανήκουν πλέον µε το νόµο στο ελληνικό δηµόσιο. Ό,τι όµως, ανήκει σε αυτό, µπαίνει στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. Άρα τι θα κερδίσει η πατρίδα µας από αυτά;
Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Από την άλλη µεριά, τα αποτελέσµατα των ερευνών δεν είναι
κτήµα του ελληνικού δηµοσίου. Αυτά θα τα διαθέτουν κατά το
δοκούν οι εταιρείες που θα κάνουν τις έρευνες. Ποιο θα είναι το
οικονοµικό όφελος του δηµοσίου από τη διάθεση αυτών των δεδοµένων; Κανείς δεν ξέρει. Είναι θέµα διαπραγµάτευσης του δηµοσίου µε τις ερευνητικές εταιρείες.
Τι προκύπτει από όλα αυτά; Προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει ένα
καλοσχεδιασµένο πανηγύρι ξεπουλήµατος κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας µας. Και όταν τελειώσει το πανηγύρι, τι
θα έχει αποµείνει; Εµείς, οι Έλληνες, σκλάβοι των επικυρίαρχων
ευρωπαϊκών χωρών µέσα σε ελεύθερες ζώνες εµπορίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µας αξίζει τέτοια τύχη. Θα
αντισταθούµε µέσα και έξω από τη Βουλή. Θα αντισταθεί ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αλεξόπουλο.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λαµβάνω το λόγο, γιατί αισθάνοµαι την ανάγκη ότι πρέπει να
υπενθυµίσω δύο τινά. Το πρώτο είναι ότι η εντολή του ελληνικού
λαού µετά τις δύο τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις ήταν
σαφής. Έξοδος από το µνηµόνιο µε επανεκκίνηση της οικονοµίας και επιστροφή στην παραγωγή.
Δεν υπήρξαν ποτέ διχασµοί. Οι διχασµοί ήταν τεχνητοί. Χωρίστηκαν οι Έλληνες τεχνητά προεκλογικά σε δοσίλογους και πατριώτες και µετεκλογικά σε τροµοκρατηµένους και ατρόµητους.
Η πραγµατικότητα είναι ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν αυτό. Απλώς,
κάποιοι Έλληνες πίστεψαν ότι µπορούν να ξυπνήσουν τη Δευτέρα των εκλογών και να µην υπάρχει µνηµόνιο. Παραπλανήθηκαν συνειδητά από εκείνους οι οποίοι υποστήριζαν ότι είναι
δυνατόν η Ελλάδα µε νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση –κακή τη
µοίρα, θέλετε;- µε δέκα µονάδες διαφορά όµως υπέγραψε ως
Δηµοκρατία της Ελλάδας µαζί µε το Βασίλειο της Δανίας, το Βασίλειο της Ολλανδίας, τη Δηµοκρατία της Γαλλίας µια σύµβαση.
Παραπλανήθηκαν οι Έλληνες και πίστεψαν ότι µπορούν µέσα σε
ένα πρωί αυτό να πάψει να υπάρχει. Όχι, αυτό δεν µπορεί να
πάψει να υπάρχει έτσι. Όµως, πρέπει να πάψει να υπάρχει και
δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Το καταπληκτικό, βέβαια, είναι ότι
πολλοί από εκείνους που έλαβαν µέρος σε εκείνη την παραπληροφόρηση του «λεφτά υπάρχουν» έχουν πάει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ
και καταγγέλλουν.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ψήφος που θα λάβει
σήµερα η Κυβέρνηση δεν θα είναι µια τυφλή ψήφος, θα είναι µια
άγρυπνη ψήφος που θα παρακολουθεί τα πάντα. Υπ’ αυτήν την
έννοια, ο Υπουργός των Οικονοµικών οφείλει να λάβει υπ’ όψιν
του κάποια θέµατα.
Επειδή ακούω αυτές τις ηµέρες από το εσωτερικό και το εξωτερικό διάφορα, ότι τάχα µου δεν είναι έτοιµοι στην Ευρώπη, δεν
είναι σίγουροι, ότι η Φινλανδία και η Ολλανδία διαφωνούν µε τις
αποφάσεις που µόλις έλαβαν στις 29 του µήνα και επειδή έχει
δοθεί µια ατυχής συνέντευξη στους «FINANCIAL TIMES», οφείλουµε να πούµε απ’ αυτό το Βήµα και απ’ αυτήν την Αίθουσα
στον Υπουργό των Οικονοµικών ότι το βράδυ θα έχει εντολή από
µια Κυβέρνηση συνεργασίας µε ψήφο εµπιστοσύνης από τη
Βουλή για πρώτη φορά µετά από πολύ καιρό σε πραγµατικές
συνθήκες και όχι σε συνθήκες του «λεφτά υπάρχουν» και αύριο
στο Eurogroup, όπου ακούστηκαν διάφορες διαρροές απ’ έξω
ότι δεν θα προλάβουµε και θέλουµε µήνες για να αποφασίσουµε
και ίσως στο τέλος Αυγούστου, να τους πει «εντάξει, έχουµε περάσει τρία χρόνια δηµαγωγίας στην αρχή και ολέθριων επιλογών
µετά, έχουµε περάσει εννέα µήνες απόλυτης ακινησίας, έχουµε
περάσει τρεις µήνες εκλογικών διαδικασιών, έχουµε δείξει ότι
δεν µπορέσαµε να κάνουµε τίποτα, όµως και εσείς έχετε περάσει
κάτι χρόνια που πηγαίνετε από Eurogroup σε Eurogroup και από
Σύνοδο Κορυφής σε Σύνοδο Κορυφής είτε για να επικυρώσετε
την προηγούµενη απόφαση, επειδή δεν µπορέσατε να την εφαρµόσετε, είτε για να την ακυρώσετε είτε για να την βελτιώσετε».
Την Ελλάδα την έχουν σώσει δεκαπέντε µετρηµένες φορές –δεν
έχω χρόνο να τις απαριθµήσω- ενώ πέντε-έξι φορές ακόµη έχει
σωθεί η υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και ελπίζουµε να
κολλήσουµε. Εποµένως εµείς περιµένουµε –να το µεταφέρετε
αυτό στον Υπουργό των Οικονοµικών- και στις σηµερινές του συναντήσεις µε την τρόικα και αύριο στο Eurogroup να υψωθεί
φωνή και για τις δικές τους αδυναµίες, διότι έφτιαξαν ένα πρόγραµµα υφεσιακό, αντιαναπτυξιακό, τιµωρητικό, χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες της χώρας και αυτό δεν
µπορεί να συνεχιστεί.
Θα τελειώσω µε αυτό, διότι στη δηµοσιογραφία το ταλέντο
είναι τις χίλιες λέξεις να τις κάνεις εκατό. Θα σας πω ότι δεν µου
άρεσε, επίσης, που η διαρροή του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν
ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα περάσει καλά ο Υπουργός στο
Eurogroup. Δεν µου άρεσε ούτε η απάντηση «το γνωρίζω». Όχι,
θα υπάρξουν απαντήσεις και στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχουν αδυναµίες, έχουν προβλήµατα και αυτοί. Θα πρέ-
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πει να διαλέξει και ο Υπουργός των Οικονοµικών εάν θέλει να
περνά καλά έξω ή µέσα. Εδώ η ψήφος που θα δοθεί είναι άγρυπνη ψήφος για έξοδο από το µνηµόνιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Βούλτεψη και για τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει η κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα για έξι λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή
είναι η παρθενική µου παρουσία σ’ αυτήν την Αίθουσα, θα παρακαλούσα να έχω την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχουν πολλές
παρθενικές παρουσίες στην Αίθουσα. Χαθήκαµε! Είναι εκατόν
εβδοµήντα πέντε, αν δεν απατώµαι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Να µη γίνονται διακρίσεις
όµως. Σε άλλους δίνεται δέκα λεπτά παράταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Καταλαβαίνετε ότι
αν δίνεται παράταση, θέλουµε άλλες τρεις ώρες.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής µου εκστρατείας συνάντησα ανθρώπους εξαθλιωµένους,
όπως και εσείς θα συναντήσατε, ανθρώπους που προσέφευγαν
στα συσσίτια και στα κοινωνικά παντοπωλεία, ανθρώπους που
έτρωγαν από τα σκουπίδια, άρρωστους που δεν µπορούσαν να
αγοράσουν τα φάρµακά τους, που όφειλαν να τους τα παρέχουν
τα ασφαλιστικά τους ταµεία και δεν τους τα παρείχαν. Συνάντησα οικογένειες που είχαν χάσει τον πατέρα και έµειναν ορφανά
παιδιά, γιατί αυτοκτόνησε λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω –έχω προκληθείτους συναδέλφους της Συµπολίτευσης να είναι πολύ προσεκτικοί, όταν αναφέρονται σε αυτοκτονίες. Οι αυτοκτονίες που έχουν
καταντήσει καθηµερινό φαινόµενο είναι αποτέλεσµα της δικής
τους πολιτικής που ανέπτυξαν τόσα χρόνια και κυρίως της υπογραφής και ψηφίσεως των µνηµονίων. Αιδώς, Αργείοι, λοιπόν!
Προσέχετε, όταν µιλάτε για αυτοκτονίες!
Μπήκαν λουκέτα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αυτές που
λειτουργούν αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα µε υποχρεώσεις τους προς τα δηµόσια ταµεία, τους οργανισµούς και τις τράπεζες.
Συνάντησα ολόκληρες στρατιές ανέργων, αφού η ανεργία έχει
ξεπεράσει το 25% και η ανεργία των νέων το 50%. Όλοι αυτοί οι
άνθρωποι ήταν µέχρι πρότινος νοικοκυραίοι, αξιοπρεπείς άνθρωποι, άνθρωποι της µεσαίας τάξης, της τάξης που ανέκαθεν στήριζε την οικονοµία και µέσω αυτής και την κοινωνία. Αυτή η τάξη
σχεδόν εξαφανίστηκε. Είναι έργο αυτής της συγκυβέρνησης των
τελευταίων ετών.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, µου έδωσαν µια βασική εντολή, να
αγωνιστώ, ώστε οι πολιτικοί που τους στέρησαν όχι µόνο το εισόδηµά τους, αλλά κυρίως την αξιοπρέπειά τους να πάνε φυλακή. Ο ελληνικός λαός απαιτεί όσοι πλούτισαν από την εξαθλίωση του ελληνικού λαού να τιµωρηθούν ποινικά και να δηµευθούν οι περιουσίες τους. Δεσµεύτηκα απέναντι στους εντολείς
µου ότι θα παλέψω µε όλες µου τις δυνάµεις γι’ αυτόν το σκοπό.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Έκανε µία απλή
περιγραφή της κατάστασης που βιώνει ο ελληνικός λαός ως
απλός παρατηρητής, λες και δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος και µε
τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας για τον
Αρµαγεδδώνα που έχει ξεσπάσει στη χώρα µας λόγω των µνηµονίων. Αυτοί ψήφισαν τα µνηµόνια.
Δεν είπε λέξη για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ώστε να
ερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των µελών των προηγούµενων
κυβερνήσεων, ενώ είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει από τον κύριο
Πρωθυπουργό στο Ζάππειο 2, 3, 4. Πού να θυµάµαι τώρα σε ποιο
Ζάππειο το είπε! Κάπου εκεί το είπε πάντως.
Ως υπεύθυνη του τοµέα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξετάζω σοβαρότατα το ενδεχόµενο να ζητήσω τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 86 παράγρα-
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φος 3 του Συντάγµατος, για τη δίωξη και τιµωρία των µελών των
δύο προηγουµένων κυβερνήσεων που διέπραξαν εγκλήµατα εις
βάρος του ελληνικού λαού, γιατί µεταξύ αυτών διέπραξαν και το
έγκληµα της εσχάτης προδοσίας. Και τούτο µάλιστα, όταν καθηµερινά οδηγούνται στα δικαστήρια µε τη διαδικασία του αυτοφώρου άνθρωποι που δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν µπορούν εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης που δηµιούργησαν ακριβώς οι υπαίτιοι της καταστροφής τους, οι οποίοι τελικά θα µείνουν και
ατιµώρητοι, εάν δεν δηµιουργηθεί µια τέτοια εξεταστική επιτροπή.
Κύριε Πρόεδρε, η προηγούµενη Βουλή που σχηµατίστηκε από
τις εκλογές τις 6ης Μαΐου 2012 οµόφωνα αποφάσισε την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγµατος, που αφορά στην ευθύνη των Υπουργών.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα αναλάβουµε πρωτοβουλία ώστε
να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγµατος. Επίσης, αναλαµβάνουµε νοµοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του
νόµου περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Δεν παρίσταται
αυτήν τη στιγµή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Απευθύνοµαι, όµως,
σε αυτόν και του λέω πως πιστεύω ότι και ο ίδιος επιθυµεί να τιµωρηθούν όσα µέλη προηγούµενων κυβερνήσεων µε αξιόποινες
πράξεις οδήγησαν το λαό στην εξαθλίωση και ουσιαστικά τη
χώρα µας στην υποδούλωση στο «Τέταρτο Ράιχ», προκειµένου
οι ίδιοι να πλουτίσουν παράνοµα.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, παρ’ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται από το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, του
λέω και τον καλώ για το εξής: Διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα κ. Κορέα για τα CDS, η οποία εκκρεµεί
περί τα δύο έτη. Η καθυστέρηση οφείλεται στην απροθυµία του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να δώσει τα στοιχεία για τη
διακίνηση των κεφαλαίων για την εξαγορά των CDS. Τα στοιχεία
δόθηκαν πρόσφατα µετά από αίτηµα που επέβαλε ο Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος. Η διερεύνηση αυτής της
υπόθεσης επιβάλλεται να περατωθεί τάχιστα. Είναι βέβαιον ότι
όταν γίνει γνωστό το πόρισµα της έρευνας αυτής, θα γελάσει
κάθε πικραµένου χείλι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ας ετοιµάζονται κάποιοι να φύγουν από τη χώρα όσο είναι καιρός. Γιατί όταν θα θελήσουν να φύγουν µε το ελικόπτερό τους
µπορεί να έχει ξεµείνει η χώρα από βενζίνη.
Το δεύτερο θέµα είναι το σκάνδαλο της υπόθεσης «SIEMENS»,
το µεγαλύτερο σκάνδαλο που ταλάνισε τη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συντοµεύετε, όµως,
κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σας παρακαλώ, αφήστε µε
µισό λεπτό ακόµα για να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν µπορώ να σας
αφήσω, έχετε πάει σε άλλα θέµατα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Αυτό, λοιπόν, είναι το µεγαλύτερο σκάνδαλο που ταλάνισε τη
χώρα µας και δεν τιµωρήθηκε κανένας. Η ζηµιά, όµως, που υπέστη το ελληνικό κράτος από τις υποθέσεις «SIEMENS» υπερβαίνει κατά τους µετριότερους υπολογισµούς τα 4 µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προκλήθηκε τεράστια ζηµιά σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, όχι µόνο από την προγραµµατική σύµβαση 8002
του ΟΤΕ µε τις υπερτιµολογήσεις που έκανε που έφταναν και
256%, αλλά και από τις άλλες υποθέσεις του ΟΣΕ, του C4Ι και
των νοσοκοµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Γιαταγάνα,
σας παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Με πιέζει ο χρόνος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν θα είναι ευγε-
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νικό εκ µέρους µου …
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ετοιµαστεί, λοιπόν, από την προηγούµενη κυβέρνηση να
γίνει ένας εξώδικος συµβιβασµός για 80-81 εκατοµµύρια. Σας
προειδοποιώ: όποιος υπογράψει αυτό το συµβιβασµό θα µας
βρει µπροστά του. Θα καταθέσω µήνυση για απιστία εις βάρος
του ελληνικού κράτους κατά παντός υπευθύνου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα
µας σήµερα πρέπει να έχει µια πειστική, ισχυρή και αξιόπιστη
φωνή. Δεν υπάρχει καµµία χώρα ενταγµένη σε πρόγραµµα στήριξης που να µην υπάρχει ευρύτατη πολιτική συναίνεση. Αυτό διδάσκει η εµπειρία της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας,
της Ιταλίας. Αυτό απαιτεί η σκληρή διεθνής πραγµατικότητα που
µε έναρξη το 2008 βρίσκει σήµερα το παγκοσµιοποιηµένο καπιταλιστικό σύστηµα και ειδικά την ευρωπαϊκή συνιστώσα του στη
δίνη ενός αυτοκαταστροφικού σπιράλ ύφεσης.
Σήµερα περισσότερο παρά ποτέ τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά
πατριωτικά δηµοκρατικά κόµµατα, οι δυνάµεις του ριζοσπαστισµού της κοινωνικής αλληλεγγύης και της οικολογίας πρέπει να
δώσουµε τη δική µας ιδεολογική, αξιακή και κυρίως πρακτική
απάντηση σε µάκρο και µικροοικονοµικό επίπεδο. Σε αυτήν την
κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ για τη χώρα µας έχει καταθέσει ένα πολύ
σαφές και συγκεκριµένο περίγραµµα στρατηγικής για ένα επικαιροποιηµένο ρεαλιστικό µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Απαιτείται νέα πολιτική κουλτούρα και
νέος τρόπος λειτουργίας του κοινοβουλευτισµού για τις πολλές
εκτός µνηµονίου και εκτός δανειακής σύµβασης πολιτικές.
Το εθνικό Κοινοβούλιο αποκτά επιτέλους, το σηµαντικό θεσµικό νοµοθετικό και ελεγκτικό του ρόλο σε σχέση µε την εκτελεστική εξουσία. Η Ελλάδα πια εφεξής δεν θα κυβερνάται µόνο
από τα γραφεία των Υπουργών αλλά και από τις επιλογές που
θα γίνονται στην ολοµέλεια και στις επιτροπές της Βουλής των
Ελλήνων. Η προοπτική αυτή συνιστά µια πλήρη ανατροπή τόσο
στον τρόπο λειτουργίας συνολικά του πολιτικού συστήµατος όσο
και στον τρόπο λειτουργίας του στενού και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που πρέπει να γίνει πολύ αποτελεσµατικότερος. Αποκτούν
έτσι ιδιαίτερη σηµασία οι εκτός µνηµονίου πολιτικές από την
αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισµό µέχρι την εξωτερική πολιτική και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεθοδικότητα και η αξιοπιστία
είναι κλειδιά για το µέλλον της χώρας. Όταν στέλνουµε το σωστό
µήνυµα υπάρχει και ενθαρρυντική ανταπόκριση. Είδαµε όλοι πριν
λίγες ηµέρες το ενδιαφέρον για τους διεθνείς διαγωνισµούς
έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στη χώρα µας που
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εγώ θέλω να το θεωρήσω αυτό το
ενδιαφέρον ως προάγγελο και των νέων διαγωνισµών που πρέπει
να προκηρυχθούν πριν το τέλος του έτους για δέκα - δώδεκα
νέες χερσαίες περιοχές της χώρας όπου έχουµε ενδείξεις ύπαρξης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Αυτή είναι η Ελλάδα που
µπορεί να κερδίσει επενδυτές. Όταν οκτώ σοβαροί διεθνείς όµιλοι που δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς των
περιοχών Πατραϊκού, Κατακόλου και Ιωαννίνων, τότε έχουµε την
αδιάψευστη απόδειξη πως καλά αποτελέσµατα υπάρχουν όταν
υπάρχουν ταυτόχρονα πολιτική βούληση, υπευθυνότητα, επιµονή, επαγγελµατισµός και διαφάνεια. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο που να στηρίζεται στην αξιοποίηση του σηµαντικού ορυκτού µας πλούτου µε σεβασµό της αειφορίας και
του περιβάλλοντος. Ένα µοντέλο που ταυτόχρονα προσφέρει
ισχυρά οικονοµικά αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες,
αλλά και σηµαντικά δηµόσια έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με αφορµή τη σηµερινή µου οµιλία επαναφέρω στο δηµόσιο
διάλογο την πρόταση που έχουµε καταθέσει και στηρίζουµε εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και δυο χρόνια για τη δηµιουργία ενός ταµείου κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών από τα έσοδα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων κατά το νορβηγικό πρότυπο ως ενός κουµπαρά που θα
διασφαλίσει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει σχετική πρόταση νόµου για τη δηµιουργία του ταµείου, πρόταση την
οποία ήδη επεξεργαζόµαστε και πιστεύουµε ότι µπορεί να υιοθετηθεί από το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων του εθνικού Κοινοβουλίου.
Ο ορυκτός µας πλούτος είναι ο νέος µεγάλος ελπιδοφόρος
πυλώνας ανάπτυξης και προόδου. Τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ
του υπεδάφους µας εκτός των υδρογονανθράκων µπορούν να
στηρίξουν τη νέα εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόµενος το χρόνο όλων σας,
κλείνω µε την επισήµανση πως δεν είναι η ώρα να θέτουµε όρους
και όρια στις προσπάθειές µας για τη σωτηρία της πατρίδας.
Αυτό πρέπει να είναι και το δικό µας παράδειγµα προς την κοινωνία, η υπέρβαση αυτών που µας χωρίζουν µπροστά στο πατριωτικό πρόταγµα για ενότητα και συσπείρωση όλων των
εθνικών δυνάµεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς σας ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσία του Ελληνισµού είναι
πρωταρχικά πολιτισµική. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας µας
από την κλασική και την ύστερη αρχαιότητα, µέχρι τη Βυζαντινή
και νεότερη εποχή αυτό που διαφοροποιούσε τον Ελληνισµό,
αυτό που συνιστά µέχρι και σήµερα ακόµα την ελληνική ετερότητα είναι τάξης πολιτισµικής.
Θεωρώ ότι µε αυτές τις σκέψεις όποιος καλείται να υπηρετήσει τον πολιτισµό από κυβερνητική θέση, θα πρέπει να προσέλθει
για να ανταποκριθεί στην αρµοδιότητά του. Και δεν είµαι µόνο
εγώ που εµφορούµαι απ’ αυτές τις απόψεις. Θεωρώ ότι και οι
προκάτοχοί µου ακριβώς µε τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες αρχές
προσπάθησαν και πέτυχαν αρκετά. Έτσι, λοιπόν, για µένα που
έχω την αρµοδιότητα του πολιτισµού στην Κυβέρνηση, πρωταρχική, η πρώτη, η βασική µου φροντίδα είναι να συνεχίσω το πλούσιο έργο που παραλαµβάνω από τους προκατόχους. Αυτό έχει
να κάνει µε την εν εξελίξει προσπάθεια που έχει εντάξει τετρακόσια πενήντα έργα στο ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισµού 600
εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι πράγµατι ένας άθλος. Τον επισηµαίνω
και βεβαίως επαινώ και τους υπηρεσιακούς φορείς αλλά και τα
υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου που κατάφεραν να δώσουν
πράγµατι αυτό το έργο σε όλους µας.
Στις συνθήκες κρίσης που περνάµε θα πρέπει να δούµε και
πώς ο πολιτισµός µπορεί να γίνει αντίδοτο, πώς ο πολιτισµός
µπορεί να µας χρησιµεύσει, να µας δώσει αυτές τις απαντοχές
και τα κουράγια που χρειαζόµαστε για να ενισχύσουµε την κοινωνική συνοχή και έτσι να αποφευχθούν οι περιπτώσεις αυτές
που καθηµερινά βλέπουµε και διαπιστώνουµε να οδηγούν ανθρώπους σε απόγνωση και απελπισία.
Αυτό, λοιπόν, που θεωρώ ως βασική προσπάθεια, µε την οποία
θα αναµετρηθώ, είναι το να µπορέσω να βγάλουµε όλοι µαζί τον
πολιτισµό από τα µουσεία. Γιατί υπάρχει ένας πολιτισµός που
βρίσκεται εκτός µουσείων. Είναι ο πολιτισµός που η UNESCO
στη Διεθνή Σύµβαση του 2003 για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς τον έχει περιγράψει και που εµείς δεν τον
έχουµε υπηρετήσει όσο θα έπρεπε. Ήδη όµως υπάρχει εν εξελίξει µια προσπάθεια την οποία θα φροντίσω µε τους συνεργάτες
στο Υπουργείο να την ολοκληρώσουµε, να την υπερασπίσουµε
και όσο γίνεται πιο πολύ να την προβάλουµε και να την αξιοποιήσουµε.
Η υπόθεση λοιπόν, της προστασίας της άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς είναι ένα πολύ µεγάλο µέγεθος. Είναι ο εκτός µου-
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σείων και αρχαιολογικών χώρων πολιτισµός, είναι η ζωντανή πολιτιστική µας κληρονοµιά, είναι αυτή που µεταφέρεται από γενιά
σε γενιά, που έχει να κάνει µε µεγέθη αξιακά, έχει να κάνει µε µεγέθη που έχουν σχέση µε τον ιδιαίτερο τρόπο που οι Έλληνες
σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους έδιναν απαντήσεις στα βασικά ερωτήµατα που απασχολούν την κοινωνική συµβίωση αλλά
και τη σχέση τους µε τη φύση και τους άλλους λαούς. Γι’ αυτό
λοιπόν, µέσα απ’ αυτές τις δράσεις θα προσπαθήσουµε τον πολιτισµό, σ’ αυτές τις ώρες της κρίσης να τον κάνουµε οδηγό µας
για να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες του παρόντος, θα τον κάνουµε πηγή έµπνευσης για να αντιµετωπίσουµε µε περισσότερη
ελπίδα το µέλλον, θα τον κάνουµε πρεσβευτή µας για να κατακτήσουµε ξανά το σεβασµό και να εµπνεύσουµε ξανά την αξιοπιστία στους εταίρους µας.
Υπάρχει όµως και ένα άλλο θέµα. Αυτός ο πολιτισµός που βρίσκεται καταχωνιασµένος στη µνήµη των ανθρώπων. Αυτός ο πολιτισµός που είναι ξεχασµένος γιατί έχει υποχωρήσει µπροστά
στη δύναµη της υποβολής πολιτιστικών προτύπων που έρχονται
από τον άλλο κόσµο, από τη Δύση ή την Ανατολή. Αυτόν τον πολιτισµό, τον πολιτισµό της καθηµερινής ζωής, θα τον υπηρετήσουµε επίσης και θα αναπτύξουµε πρωτοβουλίες οι οποίες θα
εισάγουν µέσα από την επιµελή φροντίδα για ανάκληση ξεχασµένων τρόπων για εκφράσεις, για γλωσσικά παίγνια για οµάδες
που έχουν να κάνουν µε οργανωµένους τρόπους αντιµετώπισης
των βασικών γεγονότων της ζωής, από τα µοιρολόγια της Μάνης
µέχρι όπου αλλού µπορεί να πει κανένας ότι είναι στη µνήµη των
ανθρώπων καταχωνιασµένα και ξεχασµένα πρότυπα πολιτιστικής
συµπεριφοράς, που έχουν, όπως είπα και προηγουµένως, υποχωρήσει µπροστά στη δύναµη της δηµοσιότητας, µπροστά στη
δύναµη αυτού του κοσµοπολιτισµού, µε την κακή έννοια, που
έχει επ’ εσχάτων δηµιουργήσει κακές συµπεριφορές πολιτισµού
στον τόπο µας.
Επίσης, ένα από τα ζητήµατα που πρέπει να µας απασχολήσει
είναι και ο γλωσσικός µας πολιτισµός, δηλαδή αυτά τα αξιακά
στοιχεία που µεταφέρονται ανά τους αιώνες µέσα από την ελληνική γλώσσα και βεβαίως υπογραµµίζουν, υποµνηµατίζουν και
επιβεβαιώνουν αυτήν την ελληνική ετερότητα. Υπάρχουν όµως
και πιο πεζά πράγµατα τα οποία δεν θα υποτιµήσουµε. Ένα απ’
αυτά βεβαίως που µας απασχολεί είναι το θέµα της προστασίας
και της φύλαξης των αρχαιολογικών θησαυρών, ώστε να έχουµε
ασφαλή µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που να επιτηρούνται µε σύγχρονα µέσα.
Επίσης, υπάρχει και το θέµα του να έχουµε ανοιχτά µουσεία
σε όλους εκείνους που έρχονται από την άκρη του κόσµου, τους
προσκυνητές στα µεγάλα και αξεπέραστα δηµιουργήµατα του
κλασικού µας πολιτισµού αλλά και του πολιτισµού της νεότερης
φάσης της ιστορίας µας.
Θα πρέπει, επίσης, να αντιµετωπίσουµε και ήδη έχουµε αρχίσει το θέµα του στεγαστικού προβλήµατος που έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. Είναι κατεσπαρµένες σε
δεκαεπτά κτήρια, για τα οποία το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει 3,5
εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο µισθώµατα. Είναι µια εξοικονόµηση
δαπάνης την οποία οφείλουµε να κάνουµε και πιστεύω ότι µε τη
συνεργασία και των εργαζοµένων και των συνδικάτων και των
υπηρεσιακών παραγόντων θα δώσουµε µια λύση που τουλάχιστον θα σέβεται το υστέρηµα του ελληνικού λαού από το οποίο
σχηµατίζονται τα φορολογικά έσοδα.
Πέρα απ’ όλα αυτά αξίζει σ’ αυτές τις ώρες της κρίσης να αναζητήσουµε παράλληλες πηγές χρηµατοδότησης για τον πολιτισµό, γιατί όπως έχει συνηθίσει καθένας µας να λέει, πολιτισµός
χωρίς χρήµατα δεν γίνεται. Βέβαια εγώ θα ήθελα ή τουλάχιστον
θα προτιµούσα τον πολιτισµό που γίνεται χωρίς χρήµατα, αυτόν
δηλαδή που είναι ενσωµατωµένος στην καθηµερινή µας ζωή και
γι’ αυτόν που όλοι µας πρέπει να συνεισφέρουµε. Κυρίως σε συνεργασία µε τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο θα µπορέσουµε να
δώσουµε µέσα από την εκπαίδευση και µαθήµατα καθηµερινού
πολιτισµού, τα οποία θα εισάγουµε στα σχολεία.
Επίσης, καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι είναι ανάγκη να µεταρρυθµίσουµε το νόµο για τις χορηγίες. Δεν είναι δυνατόν να
ζητάµε από ανθρώπους που διαθέτουν χρήµατα να υποστηρίξουν πολιτιστικές δράσεις όταν απ’ αυτές, έστω και σε συµβολικό
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επίπεδο, δεν παίρνουν µια στοιχειώδη αναγνώριση. Θα πρέπει,
λοιπόν, να οργανώσουµε µια διαφορετική αντίληψη για την πολιτιστική χορηγία καθώς επίσης θα πρέπει να εµπνεύσουµε και
ένα κίνηµα εθελοντών πολιτισµού. Ποιος δεν θα ήθελε να συµµετέχει σε αυτά τα νέα αλλά και τα παλιά προτάγµατα µιας κυβερνητικής δράσης για την υπεράσπιση και την καλλιέργεια του
ελληνικού πολιτισµού; Ποιος δεν θα ήθελε να είναι εθελοντής σε
αυτού του είδους τις διαδικασίες και να απολαµβάνει την αναγνώριση της πολιτείας και της κοινωνίας, να έχει ένα συγκεκριµένο τρόπο, ώστε να του αναγνωρίζεται αυτό που κάνει;
Και µε αυτήν την έννοια, θα πρέπει να βρούµε µέσα από την
κοινωνία ανθρώπους-πολίτες ενεργούς που µπορεί να συµβάλουν σε αυτό που σήµερα δεν µπορούµε να το έχουµε λόγω της
στενότητας των χρηµάτων που είναι διαθέσιµα.
Όµως και πέραν τούτου θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούµε και µε το σύγχρονο πολιτισµό. Ήδη πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξάρω και να υπογραµµίσω τη σπουδαιότητα του νέου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης που σε έξι-επτά µήνες θα το παραλάβουµε ως κτήριο και
που πράγµατι, όπως και εγώ διαπίστωσα σε συνεργασία µε τους
αρµόδιους που υπηρετούν αυτό το όραµα, πρόκειται για έναν
άθλο στο χώρο της τέχνης.
Θα πρέπει ακόµη να αναφέρω και τη Λυρική Σκηνή καθώς επίσης και το χορό και τον κινηµατογράφο, όπου σε όλους αυτούς
τους δηµιουργούς θα πρέπει να δώσουµε τη στήριξη, να δώσουµε αυτό που ζητούν από την πολιτεία, µια θαλπωρή και µια
δυνατότητα διαλόγου, ώστε να µπορούµε όλοι µαζί σε αυτούς
τους τοµείς να κάνουµε δηµιουργικά πράγµατα.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι σε αυτήν την εποχή που ζούµε θα
ήταν παράλειψη να µην προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε
τους σύγχρονους τρόπους της τεχνολογίας για την ανάδειξη και
την προβολή του πολιτιστικού µας πλούτου. Άλλωστε –και εδώ
επιµένω- θα πρέπει όλοι µαζί σε αυτές τις δύσκολες ώρες να κάνουµε µια προσπάθεια, να κάνουµε την καθηµερινή µας ζωή χωνευτήρι αξιών και τότε τα πράγµατα θα καλυτερεύσουν, χωρίς
να χρειάζεται ούτε να είµαστε καταγγελτικοί ούτε να προβαίνουµε σε µονοµερείς ενέργειες που µας εκθέτουν απέναντι
στους εταίρους µας και στους άλλους φίλους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τζαβάρα.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έχει
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπήκαµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για να σώσουµε το ελληνικό κράτος και τον ελληνικό
λαό ή για να σώσουµε τις τράπεζες;
Με µια απλή µατιά τα πεπραγµένα του µνηµονίου έχουν ως
αποτέλεσµα το εξωπραγµατικά πρωτόγνωρο ποσοστό του 40%
αυξηµένων αυτοκτονιών που οφείλονται σε οικονοµικούς λόγους
από τις αρχές του χρόνου. Βασική αιτία είναι η αδυναµία αποπληρωµής των υπέρογκων δανείων που µαστίζουν σχεδόν κάθε
ελληνικό σπίτι. Ακόµα, αποτελεί δείγµα απανθρωπιάς να προχωρούν οι τράπεζες σε κατασχέσεις χαµηλόµισθων νοικοκυριών
που το εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ µηνιαίως.
Παράλληλα, οι τράπεζες προχωρούν σε νέες διερευνητικές
κρούσεις προσφέροντας δάνεια σαν εικονική ανακούφιση στις
ελληνικές οικογένειες, κάνοντας καθηµερινά τηλέφωνα σε σταθερά και κινητά και στέλνοντας µηνύµατα. Βεβαίως, δεν αναφέρουν στις προσφορές που κάνουν ότι µε το χαµηλό επιτόκιο η
αποπληρωµή του χρέους θα φτάσει να γίνεται ακόµη και από εγγόνια έως και από δισέγγονα! Είναι συστηµατική η προσπάθειά
σας για να στερήσετε από τον ελληνικό λαό την αξιοπρέπειά του.
Να είστε σίγουροι ότι θα µας βρείτε απέναντί σας σε αυτό!
Ας σηµειώσω ότι η µείωση των καταναλωτικών δόσεων είναι,
επί της ουσίας, εξευτελιστική µιας και µιλάµε για το ποσό των 5
έως 10 ευρώ το µήνα, που δεν ανακουφίζει τον µέσο Έλληνα.
Αντιθέτως, τον υποδουλώνει σε µια συνεχή δανειοληψία και σε
έναν νέο κυκεώνα δανείων χωρίς σταµατηµό.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας όπως και το ελληνικό κράτος
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παίρνουν δάνεια για να πληρώνουν κατά κύριο λόγο τόκους,
αφού το κύριο µέρος του κεφαλαίου παραµένει ανέγγιχτο, µια
τακτική την οποία ακολούθησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία
παίρνοντας υπέρογκα δάνεια για να καλύψουν διαφηµιστικές δαπάνες και παλαιότερα χρέη τους. Πώς περιµένουν να κυβερνήσουν την πατρίδα µας, αφού δεν µπορούν να νοικοκυρέψουν το
ίδιο τους το σπίτι;
Καταθέτω στα Πρακτικά έγγραφο για τα χρέη των δύο κοµµάτων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερµενής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αφού, λοιπόν, προεκλογικά έγινε παρέλαση συλληφθέντων για
χρέη προς το δηµόσιο, ας µας πληροφορήσουν τα εν λόγω κόµµατα –Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- για την κατάσταση των
χρεών τους είτε προς το ΙΚΑ είτε προς άλλους φορείς του δηµοσίου. Είναι δυνατόν τα πολιτικά κόµµατα να θέτουν τις µελλοντικές κοµµατικές επιχορηγήσεις ως εγγύηση για να πάρουν δάνειο
–θέµα φυσικά που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης;
Καταθέτω για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερµενής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, ας επισηµανθεί ότι το 1995 το 70% των Ελλήνων κατείχε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οφειλές σε τράπεζες. Από το 1995
έως το 2012 η κρατική πολιτική είχε έναν και µοναδικό σκοπό: να
αφαιρέσει µακροπρόθεσµα το ρευστό από την ελληνική αγορά.
Το κράτος δεν πρέπει να αφήνει τις τράπεζες να λειτουργούν
ασύδοτα µε µοναδικό σκοπό το κέρδος τους, αλλά θα πρέπει να
είναι οι αρωγοί του λαού για την πρόοδο και την αναστήλωσή
του. Η ελληνική κοινωνία έχοντας την ψευδαίσθηση µιας νέας
κατοικίας, ενός νέου αυτοκινήτου ή γενικότερα ενός αχαλίνωτου
καταναλωτισµού οδηγήθηκε µε δόλιο τρόπο σκόπιµα στη σηµερινή κρίση.
Αναρωτιόµαστε σήµερα αν υπήρχε σκοπιµότητα των προηγούµενων κυβερνήσεων ή εάν ήταν προσχεδιασµένο να έλθει ένας
νέος ξένος τραπεζικός κολοσσός και µε το πρόσχηµα της επενδυτικής συνεργασίας να εξαγοράσει πιθανόν συγχωνευµένες ελληνικές τράπεζες, όπως τώρα τελευταία ακούγεται στην αγορά.
Αποκλειστικός και απώτερος σκοπός τους είναι η µεταβίβαση της
περιουσίας των Ελλήνων σε ξένα χέρια, χωρίς καµµία άλλη διαδικασία και χωρίς να το πάρουν είδηση οι Έλληνες, µε την απαραίτητη έγκριση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Η οικονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε τόσα χρόνια και συνεχίζουν εξακριβωµένα τώρα οδηγεί στο ξεπούληµα της πατρίδας µας. Αυτός ήταν και ο µοναδικός σκοπός των διεθνών
τοκογλύφων: να εξασφαλίσουν ως και να επιβάλουν τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας στη νέα Κυβέρνηση, µε το
πρωτοφανές γεγονός να έχουµε µέσα σε ένα µήνα δύο εκλογικές
αναµετρήσεις.
Στόχος τους, βάζοντας στον ελληνικό λαό το εκβιαστικό δίληµµα «µνηµόνιο ή χρεοκοπία», ήταν να βγάλουν οι κάλπες το
επιθυµητό αποτέλεσµα. Έτσι κι αλλιώς τα δύο πρώην µεγάλα
κόµµατα εξουσίας είχαν προσυµφωνήσει τα πάντα µε τους πιστωτές µας.
Ο ρόλος της Χρυσής Αυγής είναι να αποκαλύπτει στον ελληνικό λαό όλες τις προσχεδιασµένες συνωµοσίες της Κυβέρνησής
σας εις βάρος του και να ρίχνει φως στο σκοτάδι της άγνοιάς
του. Ο λαός µας µας εµπιστεύθηκε τη θέση της εθνικής αντιπολίτευσης, την οποία θα τιµήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. Ο
καιρός που ήσασταν µόνοι σας, τελείωσε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι, µετά από συµφωνία των
κοµµάτων, ο χρόνος οµιλίας της παρέµβασης των Υπουργών
είναι δέκα λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούσαµε την Παρασκευή τις Προγραµµατικές Δηλώσεις του
κυρίου Πρωθυπουργού. Ήταν εντυπωσιακές. Έθεσε θέµατα, τα
οποία είχαν να ακουστούν πάρα πολλά χρόνια από χείλη Πρωθυπουργού των Ελλήνων στη Βουλή, µε τρόπο σαφή και κατηγορηµατικό και κυρίως διαψεύδοντας διάφορες Κασσάνδρες
που διακινούσαν τις προηγούµενες µέρες πολλά διαφορετικά σενάρια.
Η ανακήρυξη της ΑΟΖ, η αλλαγή του νόµου για την ιθαγένεια,
οι άµεσες αποκρατικοποιήσεις είναι δεσµεύσεις, οι οποίες θα
υλοποιηθούν από την Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά και πρέπει
όλοι να τις υποστηρίξουµε, χωρίς µικροκοµµατισµούς.
Θα µου επιτρέψετε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
κάνω µια πολύ σύντοµη ιστορική αναδροµή, γιατί έχω ζήσει τα
τελευταία χρόνια εδώ όλη την εξέλιξη αυτής της οικονοµικής κρίσης. Ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια έζησε µε ορισµένους
βασικούς και θεµελιώδεις µύθους, από τους οποίους αν δεν ξυπνήσουµε εγκαίρως, η χώρα θα καταστραφεί.
Μύθος πρώτος. Για όλα ευθύνεται το µνηµόνιο. Πρέπει να σας
υπενθυµίσω ότι το χρέος της χώρας φτιάχτηκε πριν µπούµε στο
µνηµόνιο και το µνηµόνιο ήταν απλώς ο τρόπος να διαχειριστούµε αυτό το χρέος που είχαµε ήδη δηµιουργήσει. Αντί να
ασχολούµαστε στη Βουλή, στα κανάλια και στο πολιτικό µας σύστηµα µε τις παθογένειες που δηµιούργησαν αυτό το τερατώδες
χρέος, ασχολούµασταν µόνο µε το µνηµόνιο. Τεράστιο λάθος.
Αυτός ο µύθος στηρίχθηκε κυρίως στην άποψη που διακινήθηκε
από διάφορους πολιτικούς σχηµατισµούς, νέους και παλαιούς,
ότι δήθεν υπήρχαν χρήµατα από άλλες χώρες, ότι µας προσέφεραν αφειδώς χρήµατα χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, τα οποία
εµείς για λόγους συνωµοσίας δεν λάβαµε. Όπως απέδειξε το
πρόσφατο παράδειγµα της Κύπρου, επρόκειτο για παραµύθια
της Χαλιµάς. Χρήµατα και µάλιστα του µεγέθους που χρειάζεται
η ελληνική οικονοµία, για να παραµείνει αξιόχρεη, µας δίνει µόνο
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η τριµερής κανένας άλλος. Όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσουµε, τόσο το καλύτερο για να κάνουµε ταχύτερα τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις.
Μύθος δεύτερος που καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα από τους αγανακτισµένους. Έζησα ως Βουλευτής την περασµένη περίοδο –
περίπου τέτοια εποχή ήταν- όλες αυτές τις συγκεντρώσεις απ’
έξω, που δυστυχώς το πολιτικό µας σύστηµα δεν αντιµετώπισε
µε θάρρος, φωνάζοντας «Να καεί, να καεί η Βουλή» και όλα τα
υπόλοιπα. Πολλοί από αυτούς που πήγαιναν σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις, έγιναν και Βουλευτές. Ερώτηµα: Αυτοί που κατηγορούσαν απ’ έξω αυτούς που ήµασταν µέσα για τα δήθεν µεγάλα
προνόµια των Βουλευτών απαρνούνται τη βουλευτική αποζηµίωση; Απαρνούνται τους επιστηµονικούς συνεργάτες; Απαρνούνται τα αυτοκίνητα; Απολύτως τίποτα. Γιατί στην πραγµατικότητα φωνάζαµε τότε µαταίως ότι η προηγουµένη Βουλή έκανε
τις µεγαλύτερες περικοπές, άνω του 50%, για να προασπίσουµε
το πολιτικό µας σύστηµα και αυτό δυστυχώς δεν ακούστηκε πουθενά στην Ελλάδα και να αφήνουµε τη Βουλή βορά στους δηµαγωγούς και στο λαϊκισµό.
Μύθος τρίτος. Πάµε, λέει, για ξεπούληµα. Να µου επιτρέψετε,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να σας δώσω µία συµβουλή από τη µικρή µου
εµπειρία. Ο τρόπος που κινήθηκε χθες ο κ. Τσίπρας είναι, κατά
τη γνώµη µου, εξαιρετικά επικίνδυνος και δηµαγωγικός. Ιδιαίτερα
η φράση ότι θα µπλέξουν µε δικαστήρια και οι επενδυτές είναι
µία φράση που αγγίζει τα όρια της εθνικής µειοδοσίας. Την ώρα
που η χώρα εξαρτά το µέλλον των παιδιών µας και των εγγονών
µας από το εάν θα πετύχει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων,
αυτό που έκανε χθες στη Βουλή ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, ήταν να αποθαρρύνει τον οποιονδήποτε υποψήφιο από το να αγοράσει πράγµατα στην Ελλάδα και µάλιστα µε
τη δήλωσή του αυτή σίγουρα όπλισε όλους όσους θέλουν να
αγοράσουν πράγµατα στην Ελλάδα µε ένα επιπλέον επιχείρηµα
για να ρίξουν περαιτέρω τις τιµές. Γιατί το πρώτο που θα πει κάποιος καθήµενος σε ένα τέτοιο τραπέζι θα είναι «Η Αξιωµατική
σας Αντιπολίτευση µας απειλεί µε δικαστήρια. Ρίξτε και άλλο την
τιµή». Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων
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χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ποιο είναι το µέγεθος της πολιτικής του ισχύος. Θεωρεί ακόµα ότι είναι το κόµµα του 4,6%.
Θέλω, λοιπόν, να σας δώσω µία µικρή συµβουλή από αυτά που
έζησα εδώ. Εάν το µήνα που µεσολαβεί µέχρι τη δόση του Αυγούστου που είναι 32 δισεκατοµµύρια, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάσει τους
τόνους µέσα και έξω από τη Βουλή, όπως υπεσχέθη χθες ο κ.
Τσίπρας, προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόµενο
κάποιοι στην Ευρώπη να σκεφθούν ότι για να είναι αξιόπνοο το
πρόγραµµα, θέλουµε και υπογραφή της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Και αν αυτό το πει, όπως το έχουν πει και σε άλλες
χώρες, και εµείς θα µπλέξουµε ως Ελλάδα και εσείς θα µπλέξετε.
Κρατήστε χαµηλότερα τους τόνους.
Μία κυβέρνηση τριών κοµµάτων πρόσφατα εκλεγµένη και µάλιστα µε τη διαδικασία διπλών εκλογών έχει την πλήρη πολιτική
νοµιµοποίηση να εφαρµόσει το πρόγραµµά της. Στο δε αρχικό
επιχείρηµα του κ. Τσίπρα χθες ότι δεν είχαµε ενηµερώσει επαρκώς τον ελληνικό λαό για τις αποκρατικοποιήσεις πριν τις εκλογές, θέλω να υπενθυµίσω ότι στην κεντρική συνέντευξη του
Αντώνη Σαµαρά για το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας προ των εκλογών, ένα από τα δεκαοχτώ σηµεία ήταν
αποκρατικοποιήσεις και πέραν των ορίων του προγράµµατος.
Πήγαµε στις εκλογές, λοιπόν, έχοντας όλοι ενηµερώσει τον ελληνικό λαό ότι αν γίνει κυβέρνηση από εµάς, θα έχουµε αποκρατικοποιήσεις και πέραν των ορίων του προγράµµατος, ο
ελληνικός λαός µας ψήφισε εγκρίνοντας αυτό που είπαµε και δεν
έχετε ούτε το δηµοκρατικό ούτε το ηθικό δικαίωµα να πάτε κόντρα στη βούληση του ελληνικού λαού.
Κλείνοντας, λόγω της µικρής µου θητείας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, θέλω να επισηµάνω έναν τεράστιο κίνδυνο και θέλω να
κάνω µία έκκληση στην Κυβέρνηση να είναι δίπλα στον Υπουργό
κ. Μουσουρούλη, ο οποίος πράγµατι από την πρώτη στιγµή έχει
δει το θέµα αυτό µε πολύ µεγάλη ζέση και µε πολύ µεγάλη υπευθυνότητα. Το ζήτηµα της ακτοπλοϊκής συνδέσεως των νησιών
µας είναι σε πολύ µεγάλο κίνδυνο. Εάν δεν λάβει η Κυβέρνηση
επείγοντα µέτρα πάρα πολύ γρήγορα, θα κινδυνεύσουµε το χειµώνα µε ολική κατάρρευση του συστήµατος. Ο κ. Μουσουρούλης έχει ξεκινήσει σχετικές πρωτοβουλίες. Πρέπει όλη η
Κυβέρνηση να είναι µαζί του από τώρα, γιατί αργότερα θα είναι
πάρα πολύ αργά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Χρήστος Κατσώτης, Βουλευτής του ΚΚΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η κρίση και το χρέος είναι του καπιταλιστικού συστήµατος, είναι αυτής της µορφής οργάνωσης της
οικονοµίας που υπηρετείτε, των µονοπωλιακών και επιχειρηµατικών οµίλων. Και αυτήν την κρίση και το χρέος τα φορτώνετε µε
την πολιτική σας στις πλάτες των εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων. Οι προγραµµατικές δηλώσεις της συγκυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας–ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ δεν έχουν καµµία σχέση µε τα
συµφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων.
Εµείς είµαστε βέβαιοι ότι θα µεγαλώσει η αντιλαϊκή επίθεση,
θα µεγαλώσουν τα βάσανα, η φτώχεια και η ανεργία. Ήδη η πλειοψηφία της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολουµένων, της
φτωχής αγροτιάς ζει τα µεγάλα αδιέξοδα από την πολιτική που
ακολουθείτε και φορτώνετε την κρίση και τα χρέη στην πλάτη
τους. Αυτές τις ηµέρες µε τις φορολογικές δηλώσεις και τα απανωτά χαράτσια οδηγείτε τη µεγάλη πλειοψηφία σε απόγνωση σε
συνάρτηση βέβαια µε τη γενίκευση της απλήρωτης δουλειάς η
κατάσταση γίνεται ακόµα πιο δύσκολη.
Πρέπει να πω ότι σε πρόσφατη απεργία των εργαζοµένων
στον τουρισµό, κύριε Ρουπακιώτη, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης,
οι εισαγγελείς της Ρόδου και της Κέρκυρας προσπάθησαν να
τροµοκρατήσουν εκεί τους εργαζόµενους και τους κάλεσαν προληπτικά να µην εµποδίσουν όσους θέλουν να δουλέψουν. Η
απλήρωτη δουλειά δεν είναι παράνοµη. Οι αγώνες είναι αυτοί
που είναι παράνοµοι και είναι στο µάτι των εισαγγελέων.
Ο µονόδροµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθείτε –
και οµολογουµένως εδώ είστε η µεγάλη πλειοψηφία- είναι καταστροφικός για την πλειοψηφία του λαού. Υπηρετεί τις ανάγκες
της πλουτοκρατίας, τις ανάγκες των µονοπωλίων. Αυτός ο δρό-
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µος θα οδηγήσει σε κατεδάφιση ό,τι απέµεινε από τα εργατικά
και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Εξάλλου το είπε ο Πρωθυπουργός. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας είναι πρωτίστως δικός µας
στόχος, όπως είπε.
Η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία των µονοπωλίων και επιχειρηµατικών οµίλων απαιτεί να επιταχυνθεί η δραστική µείωση
των µισθών και το σάρωµα των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να πει το παραµικρό για
τους µισθούς και τις συντάξεις, αλλά και τις άγριες περικοπές
των κοινωνικών δαπανών που περιλαµβάνονται στο νέο µνηµόνιο.
Θέλει προφανώς να παρατείνει την ανοχή των εργαζοµένων, των
λαϊκών στρωµάτων στη νέα συγκυβέρνηση. Ξεχάστηκαν η µετενέργεια, η µείωση του κατώτατου µισθού της εθνικής συλλογικής
σύµβασης κατά 22%, η µείωση για τους νέους στο 32%, η κατάργηση ουσιαστικά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, η
επαναφορά των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν ειπώθηκε τίποτα για τις ρυθµίσεις για τις εργασιακές
σχέσεις που έχουν καταργήσει τη σταθερή δουλειά, το σταθερό
ηµερήσιο χρόνο εργασίας. Έχουν γενικεύσει τις ελαστικές µορφές εργασίας µε τραγικές συνέπειες για τη ζωή της εργατικής
οικογένειας. Αλλά ναι, είστε της λογικής ότι αυτά τα λύνει µόνη
της η αγορά. Αυτή η θέση των ευέλικτων µορφών υποστηρίχθηκε
και προωθήθηκε από την περίοδο της Συνθήκης του Μάαστριχτ
από τις δυνάµεις της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε και θεωρεί αναγκαιότητα την
ευελιξία και την στήριζε στα όργανα που συµµετείχε και στον κοινωνικό διάλογο που έπαιρνε µέρος. Η θέση των νέων σήµερα µε
όλες αυτές τις ευέλικτες µορφές δουλειάς µε τα αδιέξοδα που
ζουν είναι και δικό τους αποτέλεσµα.
Είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα φέρει πρόταση νόµου που
θα προβλέπει την άρση της µετενέργειας και την επαναφορά του
κατώτατου µισθού στο επίπεδο του 2011. Οι κλαδικές συµβάσεις
τι θα γίνουν; Ποιες είναι οι θέσεις σας; Δεν λέτε κουβέντα για
τους µισθούς που είναι πάνω από την εθνική σύµβαση και έχουν
µπει στο στόχο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων.
Η πολιτική σας υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Έχει καταδικάσει τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους νέους και τις
νέες να ζουν µε εισόδηµα που κυµαίνεται από 250 έως 350 ευρώ.
Ναι, αυτό είναι το εισόδηµα ενός νέου που δουλεύει µε
τρίωρα, τετράωρα, µ’ όλο αυτό το «µωσαϊκό» των εργασιακών
σχέσεων που έχετε διαµορφώσει για να αυξάνονται η εκµετάλλευση των εργαζοµένων και τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων.
Προβάλατε προεκλογικά την ευαισθησία σας για τους ανέργους και δεν είπατε τίποτα στις Προγραµµατικές Δηλώσεις για
το επίδοµα ανεργίας που το µειώσατε στα 360 ευρώ και αυτό για
το 30% των ανέργων που είναι εγγεγραµµένοι. Αναφέρατε ότι θα
δείτε την αύξηση της διάρκειας µε κοινοτικά κονδύλια από τον
ένα χρόνο που είναι σήµερα -και αυτό ισχύει για όσους έχουν τις
προϋποθέσεις- σε δύο.
Λέτε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο. Απολύσεις θα
γίνουν. Δεν είναι εργαζόµενοι συµβασιούχοι όλοι αυτοί που δουλεύουν µε µπλοκάκι; Εµείς βέβαια δεν είµαστε σίγουροι ότι δεν
θα γίνουν απολύσεις και εργαζοµένων αορίστου χρόνου.
Είπατε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ή οι αποκρατικοποιήσεις θα φέρουν εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αλήθεια, µιας
και επικαλεσθήκατε την αλήθεια, ποια επιχείρηση ιδιωτικοποιήθηκε και αύξησε τις θέσεις εργασίας; Ναι, µπορεί κάποιες να
αύξησαν τις θέσεις εργασίας, αλλά είναι θέσεις µερικής απασχόλησης, ωροµισθίων και άλλων τέτοιων µορφών που µειώνουν συνολικά το ετήσιο εισόδηµα των εργαζοµένων και αυξάνουν την
εκµετάλλευσή τους. Οι επενδύσεις σε τοµείς προηγµένης τεχνολογίας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και άλλα είναι γνωστό και
οµολογηµένο ότι θα δηµιουργήσουν λίγες θέσεις εργασίας στη
διάρκεια της δηµιουργίας τους και πολύ λιγότερες στη διάρκεια
της λειτουργίας τους.
Η µείωση των απαιτήσεων των λαϊκών στρωµάτων στο ελάχιστο, η υποχώρηση των αξιώσεων να ζήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά
τους καλύτερα είναι ο δρόµος που οδηγεί σε όλο και πιο βαριές
θυσίες για το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Aυτός ο δρόµος είναι
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αδιέξοδος. Η κρίση και ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης αποκλείουν κάθε ελπίδα και δυνατότητα για βελτίωση της θέσης των
εργαζοµένων χωρίς αγώνα, χωρίς ισχυρό κίνηµα, χωρίς ρήξεις
και ανατροπές.
Η διέξοδος για το λαό από την κατάσταση που αντιµετωπίζει
σήµερα προϋποθέτει να σταθεί όρθιος απέναντι στην αντιλαϊκή
πολιτική, να νικήσει το φόβο και την απογοήτευση, να αναµετρηθεί µε τον ταξικό του αντίπαλο, να µη χρησιµοποιηθεί η ψήφος
ως συνενοχή, να σηκώσει τη σηµαία της πάλης για τις σύγχρονες, ρεαλιστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, τις ανάγκες
που αντιστοιχούν στον πλούτο που παράγεται και να διεκδικήσει
όσα δικαιούται και σήµερα του τα στερούν.
Το ΚΚΕ και µέσα και έξω από τη Βουλή θα δώσει τις δυνάµεις
του για την οργάνωση της πάλης των εργαζοµένων, των λαϊκών
στρωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Γιαννακάκη, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά στην
πιο κρίσιµη φάση της µεταπολιτευτικής µας ιστορίας δεν επέλεξε
τον εύκολο, ασφαλή και ψηφοθηρικό δρόµο της Αντιπολίτευσης.
Αντί να καταγγέλλει αύριο τα αντιλαϊκά µέτρα και την κατάργηση
των εργασιακών δικαιωµάτων, είναι εδώ σήµερα και τα σταµατάει. Πιστή και σταθερή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, τόλµησε να συµµετάσχει σ’ αυτή την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης
«µπολιάζοντάς» τη µε τις θέσεις και τις αξίες της, παίρνοντας
πρωτοβουλίες και στρέφοντάς την ουσιαστικά και όχι κατ’ όνοµα
προς µια προοδευτική κατεύθυνση προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρηµα σε µια
χώρα όπου δεν υπάρχει καµµία κουλτούρα πολιτικής συνεργασίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κρίση που συγκλονίζει την Ευρωζώνη εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια αποκάλυψε δραµατικά τα ευάλωτα θεµέλια του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος και
ιδιαίτερα του οικοδοµήµατος της Ευρωζώνης. Τα µέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιµετώπιση της κρίσης έχουν αποδειχθεί
αποσπασµατικά, αναποτελεσµατικά και ατελέσφορα. Η µέχρι
τώρα ενοποίηση έχει µονόδροµη κατεύθυνση, οικονοµική, στενά
νοµισµατική, µε «ατροφικό» κοινωνικό σκέλος. Η παρούσα όµως
έκφραση της διεθνούς κρίσης δεν οφείλεται σ’ αυτό. Απλώς θα
εκδηλωνόταν διαφορετικά αν τα πράγµατα ήταν αλλιώς. Αν υποθετικά υφίστατο κοινή δηµοσιονοµική πολιτική, οι «κλυδωνισµοί»
θα κατανέµονταν διαφορετικά.
Σήµερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ο ενιαίος
δήµος υπάρχει ούτε µία ενιαία και µοναδική κρατική εξουσία
ούτε ισχυρές υπερεθνικές πανευρωπαϊκού τύπου οργανώσεις,
κόµµατα, συνδικάτα ή κινήµατα, ούτε φυσικά ισχυρές υπερεθνικές ταυτότητες. Το πολιτικό σχέδιο µιας ισχυρής παρέµβασης
της ευρωπαϊκής Αριστεράς στο πλαίσιο αυτής της αποθεσµοποιηµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να επηρεάσει ένα πολιτικό
σύστηµα χωρίς ισχυρή κεντρική δηµόσια εξουσία. Μία προοδευτική στρατηγική θα έπρεπε να εκκινήσει από την προσπάθεια κοινής οργάνωσης και διεκδίκησης των συµφερόντων των
εργαζοµένων σ’ όλη την Ευρώπη, από την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της αλληλεγγύης µεταξύ τους και την καταπολέµηση
των µεγάλων ανισοτήτων που συντηρούνται ποικιλοτρόπως.
Πολυποίκιλες δυνάµεις τόσο της κατ’ όνοµα Αριστεράς όσο
και της Δεξιάς σήµερα επιδίδονται σ’ ένα διαρκές καταγγελτικό
«σφυροκόπηµα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρονται περισσότερο για µία «κατεδάφιση» παρά για µία εναλλακτική ευρωπαϊκή «οικοδόµηση». Η διεθνής πολυσύνθετη κρίση όµως έχει
καταστήσει φανερή όσο ποτέ την ανάγκη προώθησης µιας κοινής ευρωπαϊκής οικονοµικής και πολιτικής διακυβέρνησης. Αυτή
είναι η µόνη ορατή δυνατότητα για να επανακτήσει η πολιτική
την κυριαρχία έναντι των πανίσχυρων αγορών, ώστε να ανοίξει
ο δρόµος για την επιβολή κανόνων και ρυθµίσεων υπέρ των εργαζοµένων και των κοινωνικά πιο αδύναµων. Η στασιµότητα ισοδυναµεί µε αποδιάρθρωση και αυτήν τη στιγµή η Ευρωπαϊκή
Ένωση πορεύεται µε ηγεσίες που συνεχίζουν να αργοπορούν και
να διστάζουν, εφαρµόζοντας το ίδιο όπως και προ κρίσης ανε-
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παρκές πρότυπο άσκησης πολιτικών.
Το πεδίο της Ευρώπης οφείλει να είναι το πεδίο του µεταρρυθµισµού. Ο πόλεµος θέσεων, όχι ο πόλεµος κινήσεων, είναι το
κεντρικό διακριτικό του γνώρισµα. Χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο και αλλαγή συσχετισµών για αλλαγή πολιτικών στην πορεία
οικοδόµησης της ενιαίας Ευρώπης.
Ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει µια ευρωπαϊκή Αριστερά που
δεν θα είναι µόνο δύναµη αντίστασης και γενικόλογης καταγγελίας, αλλά θα καταθέτει πειστικές εναλλακτικές προτάσεις, θα
προωθεί την εφαρµογή τους µε κινηµατική λογική και θεσµική
συµµετοχή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συγκρότηση µιας νέας
κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό µετασχηµατισµό.
Οι δυνάµεις της Αριστεράς σε ευρωπαϊκή κλίµακα που αντιλαµβάνονται το σοσιαλισµό ως δηµοκρατική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζονται στο πεδίο της οικονοµίας. Χρειάζεται να
επαναφέρουν δυναµικά την αναγκαιότητα ενός Συντάγµατος που
θα προωθεί την ενοποίηση µε εκλεγµένη απευθείας από τους
λαούς της Ευρώπης συντακτική συνέλευση. Έτσι µπορούµε να
υπερβούµε ουσιαστικά την εθνική περιχαράκωση και να ξαναπιάσουµε το νήµα ενός πραγµατικού, όχι θεωρητικού και αδιέξοδου
«από τα κάτω» διεθνισµού. Η ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση αποτελεί την ορατή απάντηση στις ανεξέλεγκτες αγορές και στην
κυριαρχία του οικονοµικού επί του πολιτικού και ουσιαστικό βήµα
για την αναγκαία πολιτική διεύθυνση της παγκοσµιοποίησης.
Για τη Δηµοκρατική Αριστερά, ιστορικό συνεχιστή του ρεύµατος της ευρωπαϊκής ανανεωτικής Αριστεράς, η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο είναι «στην καρδιά»
του πολιτικού και ιδεολογικού προβληµατισµού. Οραµατιζόµαστε
µία Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι η συνισταµένη πολιτισµών
και όχι το άθροισµα των επιµέρους πολιτισµών, µία Ευρωπαϊκή
Ένωση που θα έχει κερδίσει την ιδεολογική µάχη των περιχαρακώσεων και του στείρου και οπισθοδροµικού εθνικισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά συµµετέχει σ’ αυτήν την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έχοντας πλήρη
συναίσθηση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει. Δεσµευόµαστε
να είµαστε εδώ και να παλεύουµε καθηµερινά για να βγει η χώρα
από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Γιαννακάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλος
Σιούφας.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µακρόχρονη επαγγελµατική µου δραστηριότητα συνδέθηκε ιδιαίτερα
µε τη ναυτιλία. Ως εκ τούτου νιώθω την ανάγκη στην εξαιρετικά
δύσκολη αυτή περίοδο που διέρχεται η πατρίδα µας -και ιδιαίτερα η εθνική µας οικονοµία- να καταθέσω µερικές σκέψεις για
το πώς η ναυτιλία µας µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στον
τοµέα της ανάπτυξης, ζητούµενο που είναι καθοριστικό για την
πορεία της χώρας, να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας και
στην αύξηση του εθνικού πλούτου.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε και τη ναυτιλία, όπως
ήταν εύλογο. Εν τούτοις, η ελληνική και ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία δείχνει να αντέχει και συνεχίζει να διατηρεί την
πρώτη θέση στην παγκόσµια ναυτιλία, γεγονός που αποτελεί τιµή
για τη χώρα, ισχυρό όπλο για τη διεθνή παρουσία της αλλά και
πηγή πλούτου και ισχύος γι’ αυτήν.
Πρέπει να επισηµάνω ότι η ναυτιλία αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, ενισχύει τη συναλλαγµατική θέση της µε τεράστια ποσά, ενώ δεν την επιβαρύνει σχεδόν µε τίποτε.
Σήµερα η ελληνική και ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία µπορεί να αποτελέσει και πάλι, όπως υπήρξε πάντοτε, αληθή και
ακόµα πιο ισχυρό πυλώνα για την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας. Μπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας
τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Και ασφαλώς πρέπει να
συνεχιστεί και να ενταθεί η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα και στις συναφείς προς τη ναυτιλία υπηρεσίες.
Προς τούτο, είναι απολύτως απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί
και να βελτιωθεί ποιοτικά η ναυτική εκπαίδευση, ώστε οι παρα-
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γόµενοι αξιωµατικοί γεφύρας και µηχανής να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η υψηλή ποιότητα των παραγοµένων
αξιωµατικών είναι πράγµατι υπόθεση αίσθησης ευθύνης για το
µέλλον της πατρίδας. Μια τέτοια πολιτική, που αποβλέπει στην
παραγωγή ποιοτικών στελεχών, πρέπει να επιτρέψει τη σοβαρή
εξέταση της εισαγωγής και της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο χώρο
αυτόν.
Επίσης, επιβάλλεται κάποια στιγµή να ερευνήσουµε αναλυτικά
και κυρίως µε ειλικρίνεια και σεβασµό στην αλήθεια το γιατί έφυγαν τα πλοία από την ελληνική σηµαία και να αναζητηθεί τρόπος,
ώστε να επανέλθουν. Ο επαναπατρισµός των υπό ξένη σηµαία
ελληνόκτητων πλοίων πρέπει να γίνει ο υπ’ αριθµόν ένα στόχος
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Πρέπει, επίσης, να δούµε
γιατί άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία,
έχουν εκτός από εθνικά και άλλα νηολόγια διευκολύνσεων και
ποια είναι τα οφέλη τους από αυτά.
Είναι προφανές ότι το κόστος τού υπό ελληνική σηµαία πλοίου
είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό τού υπό κυπριακή σηµαία
ή του υπό σηµαία Μάλτας ή του υπό άλλη ξένη σηµαία πλοίου.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό που επιβαρύνει και αναγκάζει τα πλοία
να φεύγουν. Η χείριστη οργάνωση των περί τη ναυτιλία υπηρεσιών, όπως του ΥΕΝ, του ΝΑΤ, της ΔΟΥ πλοίων, των νηολογίων,
κ.λπ., δηµιουργούν σωρεία προβληµάτων που αυξάνουν περαιτέρω το κόστος. Η απλοποίηση, ενοποίηση, µηχανοργάνωση και
εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών αυτών σε συνδυασµό µε την παραγωγή ικανών αξιωµατικών και άλλων κατηγοριών ναυτικών
αποτελεί προφανή όρο για την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό
νηολόγιο.
Και κάτι ακόµα: Η ναυτιλία είναι σπουδαία βιοµηχανία για τη
χώρα. Λόγω δε του χαρακτήρος της ως διεθνούς επιχειρήσεως,
χρειάζεται εξαιρετικά προσεκτική διαχείριση. Σκοπός κάθε υπεύθυνης πολιτικής πρέπει να είναι η ανάπτυξή της στη χώρα µας,
γιατί δίνει καλά αµειβόµενη δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες. Και
πρέπει να παραµείνει στην Ελλάδα. Επιπολαιότητες στον ευαίσθητο χώρο της ναυτιλίας είναι ανεπίτρεπτες. Γι’ αυτό και θλίβει
βαθιά η διαχείριση αυτού του ζητήµατος από τον αξιότιµο κύριο
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από άλλα στελέχη του.
Τα όσα προεκλογικά ανέφεραν, ενέσπειραν φόβο και οδήγησαν πολλούς να σταµατήσουν έργα που ήταν σε εξέλιξη και τα
οποία εγγυούνταν δουλειά για τους Έλληνες. Οι δηλώσεις αυτές
ήταν και αστόχαστες και ανούσιες. Αποδεικνύουν δε άγνοια του
ισχύοντος συνταγµατικού πλαισίου και είναι κυριότατα επικίνδυνες. Τέτοιες πολιτικές αγνοούν την πραγµατικότητα, διαπνέονται
από παρωχηµένες ιδεολογικές αντιλήψεις, δηµιουργούν σύγχυση και κολακεύουν τα χαµηλά ένστικτα του λαού, παρεµποδίζοντας τη νηφάλια σκέψη και την ψύχραιµη αντιµετώπιση. Το
ορθό για τον κύριο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν να πει ότι θα
επιβάλει τον οποιονδήποτε φόρο στα πλοία, αφού πρώτα όµως
αναθεωρηθεί το Σύνταγµα της Ελλάδος, δεδοµένου ότι ο ν.
27/1975, που ρυθµίζει τα της φορολογίας των πλοίων, είναι κατοχυρωµένος από το άρθρο 107 του Συντάγµατος.
Επιτρέψτε µου να διατυπώσω και µερικές ακόµα σκέψεις µου,
πέρα από τα της ναυτιλίας:
Είναι καιρός επιτέλους να λειτουργήσει σωστά στο Σύνταγµα
και η εκτελεστική εξουσία να διαχωριστεί από τη νοµοθετική και
να λειτουργήσουν ανεξάρτητα µεταξύ τους οι εξουσίες του Συντάγµατος, αφού δεν µπορεί και δεν είναι νοητό ο ελέγχων να
είναι και ελεγχόµενος. Επίσης, έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να
ορίσει τον αριθµό των Βουλευτών τής επόµενης Βουλής στο µίνιµουµ που ορίζει το Σύνταγµα: στους διακόσιους.
Ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδειξε σαφή δείγµατα των προθέσεών του να κοπούν και να περιοριστούν οι σπατάλες του κράτους. Προτείνω,
λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και σαν δείγµα συµβολισµού, να καταργηθούν οι πάσης φύσεως δαπάνες που επιβαρύνουν την πολιτεία για τους τέως υψηλούς πολιτειακούς
αξιωµατούχους, εκτός βέβαια εκείνων που είναι σήµερα Βουλευτές. Από κανέναν δεν κινδυνεύουν για να τυγχάνουν αστυνοµικής
προστασίας και δεν χρειάζεται να έχουν γραµµατείς αµειβόµενους από το κράτος. Αν χρειαστεί η πατρίδα και ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας ή η Κυβέρνηση ή ο Πρόεδρος της Βουλής τις συµ-
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βουλές τους, τότε είµαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί θα σπεύσουν να
τις δώσουν απλόχερα.
Αυτό που συµβαίνει σήµερα ίσως υπό άλλες συνθήκες θα ήταν
κατανοητό. Όµως, οι έκτακτες συνθήκες της παρούσης οικονοµικής συγκυρίας επιβάλλουν δραστική συρρίκνωση των δαπανών
λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος. Οι δαπάνες αυτές σήµερα δείχνουν και είναι πολυτελείς. Έχοντας στο µυαλό µας τις
εξαγγελίες της Κυβέρνησης, αλλά και το παράδειγµα του Πρωθυπουργού, έχουµε την υποχρέωση και το καθήκον να περιορίσουµε παντού και σε όλα τα επίπεδα τις σπατάλες του κράτους.
Αυτό επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ σήµερα για τη σωτηρία
της πατρίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αντώνης Ρουπακιώτης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τιµή µου να παρουσιάζω
στη Βουλή των Ελλήνων τις προγραµµατικές θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ένα τρίπτυχο που δεν προσδιορίζει µόνο έναν εύληπτο συµβολισµό, αλλά αναδεικνύει κυρίως τα τρία πεδία, στα οποία διακινείται η απαίτηση του πολίτη, η αγωνία του πολίτη για αξιόπιστη
δικαιοσύνη, για διαφάνεια που εδραιώνει τον κοινωνικό διάλογο,
για ανθρώπινα δικαιώµατα που δεινά δοκιµάζονται, ιδίως στα εργασιακά. Αυτά που κονιορτοποιήθηκαν µε την εφαρµογή διατάξεων του µνηµονίου ή µε την επίκληση αυτών, όπως είναι οι
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, η µετενέργεια, η επεκτατικότητα
της συλλογικής σύµβασης, η επιλογή του καλύτερου όρου, ο
ΟΜΕΔ. Είναι φροντίδες και χρέη αυτά για την Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αέναη η προσδοκία του
ανθρώπου από τότε που µέτρησε τα πρώτα βήµατά του στη γη,
αναζητώντας δικαιοσύνη, µε διάθλαση στην κοινωνία και δίνοντας το περιεχόµενο για κοινωνική δικαιοσύνη. Παρούσα είναι και
η απαίτηση σήµερα του Έλληνα πολίτη για αξιοπιστία. Η δικαστική εξουσία -έτσι την ορίζει το Σύνταγµα- δεν είναι µόνη στον
ωκεανό. Συνυπάρχει µε άλλες εξουσίες. Και συνυπάρχοντας µε
άλλες εξουσίες, έχει την παθογένεια και των άλλων κρατικών
εξουσιών. Και, επιπρόσθετα, δέχεται στο χώρο της τις τοξίνες
εκείνες από τις άλλες εξουσίες, µε συνέπεια να προσδιορίζονται
συµπεριφορές και να δηµιουργούνται δυσλειτουργίες. Έτσι, στο
αίτηµα του πολίτη για γρήγορη και αξιόπιστη δικαιοσύνη λέµε:
«Πώς; Όταν δεν υπάρχουν οι συνθήκες, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι;». Είναι γνωστά στους παλαιότερους από σας.
Μόνο που εγώ θα σας πω κάτι που µπορεί να µην είναι γνωστό.
Για παράδειγµα, θα σας πω ότι, επειδή λείπουν γραµµατείς,
υπάλληλοι -γιατί απολύθηκαν χιλιάδες σε εφαρµογή των τελευταίων διατάξεων- έχουµε ειρηνοδικεία –και γόνιµα ειρηνοδικείαόπου βλέπετε την ταµπέλα: «Κλειστό. Τα κλειδιά απέναντι στο
αστυνοµικό τµήµα». Ή θα δείτε ειρηνοδικείο όπου δεν υπάρχει
υπάλληλος. Και εκεί επιστρατεύεται η καθαρίστρια, εγγράµµατη
ούσα, για να προσφέρει τις υπηρεσίες. Ή θα πάτε στα δικαστήρια του Πειραιά και θα δείτε ότι εκεί συµφύρονται οι πάντες. Στενάζουν στην κυριολεξία οι υπάλληλοι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιά. Αυτά είναι ζητήµατα. Και µπορεί να µιλάµε µε µεγάλη
ευχέρεια για δικαιοσύνη. Το πώς είναι το δύσκολο. Εδώ αναδεικνύεται και το χρέος της πολιτείας.
Εµείς προωθούµε µια διαδικασία µετατάξεων όσο ο νόµος το
επιτρέπει. Προωθούµε την επιµήκυνση του χρόνου, προκειµένου
οι νέοι και οι νέες που πέτυχαν σε ένα διαγωνισµό να ενταχθούν
στο δικαιακό µας σύστηµα ως δικαστικοί υπάλληλοι. Πώς είναι
δυνατόν, όµως, να µιλάµε για επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όταν
σε εφαρµογή αυτών των διατάξεων αποκόπηκαν τα οδοιπορικά
στους κλητήρες, στους υπαλλήλους που επιδίδουν τις αποφάσεις;
Τότε πώς θα τρέξουν οι προθεσµίες; Πώς θα επιταχυνθεί η δικαιοσύνη; Μιλάµε για τέτοια ζητήµατα.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πόλεις µε καλά κτήρια. Πηγαίνετε και πάλι στον Πειραιά. Δείτε πού
στεγάζεται το διοικητικό πρωτοδικείο και το ειρηνοδικείο.
Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση µε προτροπή του προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά πήγαµε και είδαµε το παλαιό
καπνεργοστάσιο «ΚΕΡΑΝΗΣ». Νοµίζαµε ότι θα δούµε ό,τι ο χρόνος άφησε. Είδαµε όµως ένα πολυτελέστατο κτήριο διαρρυθµισµένο γιατί, λέει, ότι εκεί προοριζόταν από το 2005 να
µεταφερθεί το τάδε Υπουργείο. Δεν συµφωνήθηκε όµως γιατί
είπαν µετά ότι θα µεταστεγαστεί το άλλο Υπουργείο. Και όµως
από το 2005 αυτό το πολυτελές κτήριο είναι κλειστό. Αν σκεφθείτε ότι το ελληνικό δηµόσιο για τα δικαστήρια σε ποικίλες περιοχές –και όχι τις καλύτερες του Πειραιά- καταβάλει 1.300.000
ευρώ το χρόνο και αν σκεφτείτε ότι η µεταστέγαση όλων των δικαστηρίων σε αυτό το περίλαµπρο κτήριο θα στοίχιζε µόνο 2,5
εκατοµµύρια, µπορείτε να αντιληφθείτε πλέον τις συνέπειες µιας
αβελτηρίας, αλλά και το χρέος της πολιτείας απέναντι στη δικαιοσύνη.
Η µηχανοργάνωση είναι πάντα ζητούµενο. Γίνονται βήµατα.
Για µας είναι στόχος, έτσι ώστε οι ανθρώπινες συνθήκες να διασφαλιστούν αλλά και η επιτάχυνση της δικαιοσύνης να είναι
πραγµατικότητα. Αυτές είναι οι συνέπειες, κυρίες και κύριοι.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο να εκκρεµούν χιλιάδες υποθέσεις στα
δικαστήρια. Εκκρεµούν τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Για να καταθέσει ένας δηµόσιος
υπάλληλος ή υπάλληλος δηµόσιου οργανισµού µια αγωγή θα
πάρει δικάσιµο µετά πενταετία. Για να καταθέσει ένας εργαζόµενος µια αγωγή να διεκδικήσει τις αποδοχές του θα πάρει δικάσιµο µετά δυόµισι χρόνια. Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου
παίρνουν δικάσιµο για το 2017. Αν µάλιστα εφαρµοστούν οι τελευταίες διατάξεις του ν.4055 που αυξάνει την καθ’ ύλην αρµοδιότητα των δικαστηρίων θα υπερβούµε το 2020. Ε, δεν είναι
αυτό δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Το δηµόσιο είναι ο καλύτερος και ο χειρότερος πελάτης. Ασκεί
κατά κόρον όλα τα ένδικα µέσα. Γιατί; Ή από ευθυνοφοβία, είτε
για έτσι νοµίζει ότι ασκεί µια ιδιότυπη δηµοσιονοµική πολιτική.
Όσο µακραίνεις τις υποχρεώσεις σου τόσο κερδίζεις εσύ. Ένα
µόνο παράδειγµα. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το Β’ Τµήµα,
το 2009 είχαν κατατεθεί εκ µέρους του δηµοσίου οκτακόσιες
οκτώ αναιρέσεις. Το 2010 κατέθεσε δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα
τέσσερις αναιρέσεις. Άρα υπάρχει µια συνευθύνη.
Με βάση αυτά, στην κατάσταση αυτή, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δικαστές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές επιχειρούν τα
πάντα. Αισθάνοµαι την ανάγκη από τη µακρά πορεία µου στο
χώρο της δικαιοσύνης και όχι µε την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι η µεγάλη πλειονότητα
των Ελληνίδων και Ελλήνων δικαστών στέκεται σε υψηλό επίπεδο
ευθύνης και οφείλουµε να τους τιµήσουµε, κυρίες και κύριοι. Το
επίπεδο αξιοπιστίας των περισσοτέρων Ελληνίδων και Ελλήνων
δικαστών δεν είναι κατώτερο από δικαστήρια άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε άλλο.
Υπάρχουν όµως και άλλοι, οι λιγότεροι, αλλά προκειµένου για
τη δικαιοσύνη είναι µεγάλο ποιοτικό µέγεθος, οι οποίοι είτε δε
θέλουν, είτε δεν µπορούν. Γι’ αυτούς τα συµβούλια πρέπει να
πουν το λόγο τους. Όπως υπάρχουν και οι ελάχιστοι, εκείνοι για
τους οποίους τα συµβούλια έπρεπε να έχουν πει τον τελευταίο
τους λόγο, τον τελικό λόγο, γιατί δεν µπορούν να µένουν στο
χώρο της δικαιοσύνης. Αναµένουµε αυτόν τον τελικό λόγο.
Αναγνωρίζουµε επαναλαµβάνω, το έργο που παράγεται στα
συµβούλια. Ενισχύουµε το κύρος τους. Αλλά πρέπει να λέµε κάποτε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Θα έχετε ακούσει από το Βήµα αυτό, πολλούς να µιλάνε για
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από θέση ισχύος. Αλλά να την
αµφισβητούν όταν χάνουν αυτήν την ισχύ τους. Για µας, κυρίες
και κύριοι, η ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης είναι διασφαλισµένη από το Σύνταγµα και τους νόµους. Είναι κοινή αντίληψη αυτή. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όµως για την εξωτερική ανεξαρτησία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για την εσωτερική ανεξαρτησία, το πώς διαρθρώνονται οι υπηρεσίες, το πώς παρεµβαίνει ο ανώτερος στον κατώτερο, εκεί
υπάρχει πρόβληµα. Και εδώ παρακαλούνται τα θεσµικά όργανα
της δικαιοσύνης να πουν το δικό τους λόγο. Να διευκρινίσουµε.
Μιλάµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τη δικαιοσύνη όλου του
Δικαστικού Σώµατος. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί δικαιοσύνη
από όλους. Δεν αναζητεί τον έναν και να τον επικαλείται. Ας αφήσουµε πλέον τη µυθολογία, να επικαλούµαστε τον Τερτσέτη και
τον Πολυζωίδη ή στα βάθη των αιώνων τον ταπεινό εκείνον
Πρώσσο µυλωνά που υπερηφανευόταν γιατί υπάρχει, δικαιοσύνη
στην πρωτεύουσα της χώρας. Εµείς ζητούµε µακριά από το εικονοστάσιο των θεσµών, δικαιοσύνη από όλους, ανεξαρτησία
από όλους.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δικαστές έχουν τη διασφάλιση,
έχουν την κοινωνία µαζί τους αρκεί να το θέλουν και οι ίδιοι. Γιατί,
λυπάµαι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνων που αναζητούν
ερείσµατα σε κέντρα εξουσίας ή επιλέγουν συνάφειες που τους
εκθέτουν. Και εν όψει των τοποθετήσεων κατά το Σύνταγµα σε
θέσεις, όπως αυτό προβλέπει και που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συµβούλιο, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
χρεώνονται ότι τα κριτήρια κάθε άλλο παρά κοµµατικά, πολιτικά
θα είναι. Για µας αυτό τελείωσε. Αλλάζει ρότα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, οι προαγωγές όπως
προβλέπεται από το Σύνταγµα, η συµµετοχή σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές δεν είναι για δικούς µας, γιατί όλοι είναι δικοί
µας. Είναι µε βάση άλλα κριτήρια. Στο µέλλοντα χρόνο οι επόµενοι ας χρεωθούν τη συνέχιση αυτής της τακτικής, κυρίες και κύριοι.
Ο τρίτος παράγοντας είναι οι δικηγόροι. Καλά λένε ότι οι δικηγόροι αποτελούν συλλειτουργούς. Δεν παραλείπουµε, όµως
κάποιες φορές να τους κατηγορήσουµε για τα πάντα, µε την έννοια ότι δεν ανοίγουν το επάγγελµα. Ποιο επάγγελµα; Το επάγγελµα είναι τόσο ανοιχτό που στην Ελλάδα µόνο όποιος δεν
θέλει δεν γίνεται δικηγόρος, αρκεί να έχει αποκτήσει πτυχίο εδώ
και 50 χρόνια. Κατά συνέπεια, αυτές τις δοξασίες που προβάλλονται εµείς δεν τις δεχόµαστε. Και την ιδιότητα που µου είχαν
δώσει οι δικηγόροι δεν την αξιοποιώ, αλλά δεν µε παρεµποδίζει
να πω τούτο. Όσο δεν θέλω τους νεόπτωχους δικηγόρους, τους
χιλιάδες δικηγόρους, οι οποίοι αναζητούν σε γραφεία δουλειά
µε 300 ή 500 ευρώ ως αντιµισθία, άλλο τόσο δεν δικαιούµαστε
να τους δώσουµε τροφή σε δοξασίες που µιλούν για κλειστό
επάγγελµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλέσω να έχω ένα λεπτό,
αν έχετε την καλοσύνη. Για τη δικαιοσύνη παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι, οι δικηγορικοί σύλλογοι συντηρούν τη δικαιοσύνη ο καθένας δίνοντας το κατιτίς του. Άλλος δίνοντας
χαρτί, άλλος κοµπιούτερ και άλλος δίνοντας δικηγόρους για κάλυψη θέσεων ευθύνης.
Το φυλακιστικό σύστηµα που το λένε και σωφρονιστικό το
γνωρίζετε όλοι. Εµείς µε τον κ. Καραγκούνη επισκεφθήκαµε τις
φυλακές Κορυδαλλού. Επικοινωνήσαµε µε τους κρατουµένους.
Ξέραµε ότι οι καταστάσεις είναι θλιβερές. Θα κάνουµε συγκεκριµένες επιλογές και προτάσεις. Όχι µόνο µε το άνοιγµα νέων φυλακών, αλλά και µε την εφαρµογή διατάξεων ρυθµίσεων, όπως
είναι ο σωφρονιστικός κώδικας που έγινε υπό τον καθηγητή Πανούση, όπως είναι ο νόµος περί ναρκωτικών, αφού τον θέσουµε
σε διάλογο, αφού τον εξορθολογήσουµε, γιατί οι περισσότεροι
εκεί µέσα είναι για ναρκωτικά.
Κυρίες και κύριοι, τέλος, έχω το χρέος να αναφερθώ και πάλι
στην ανάγκη υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για
τους πολλούς και για τους λίγους. Αντιλαµβάνεστε τι εννοώ. Δεν
πρέπει να υπάρξει αντιπαλότητα στον τοµέα αυτόν. Η υπεράσπιση των πολλών δεν πρέπει να είναι παράλειψη για την υπεράσπιση των λίγων. Οφείλουµε να υπερασπιστούµε µια ολιστική
δικαιική αντίληψη και να εφαρµόσουµε µια ολιστική πολιτική.
Τόσο διασφάλιση των δικαιωµάτων των πολλών όσο και διασφάλιση των δικαιωµάτων των ολίγων. Έτσι θα αναδειχθεί ο πολιτισµός και η υπευθυνότητα της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς
αντιπαλότητες, χωρίς οξύνσεις.
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Τέλος, η ασφάλεια δικαίου δεν είναι ασφάλεια που παραπέµπει
αλλού είτε είναι ασφάλεια σε ατοµικό δικαίωµα είτε είναι ασφάλεια που συνδέεται µε το δικαίωµα να ζω στο σπίτι µου, στη γειτονιά µου, να είµαι ελεύθερος, να πορεύοµαι να διαδηλώνω.
Αντιλαµβάνεστε ότι η ασφάλεια είναι για όλους και για τους πολλούς και για τους λίγους.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Φώτη Κουβέλη και τη Δηµοκρατική Αριστερά, που σ’ αυτήν την περίοδο της ζωής µου επέµεναν και µου ανέθεσαν τα δύσκολα, σε δύσκολους καιρούς, σε
δύσκολες συνθήκες. Με τον κύριο Υφυπουργό θα προσπαθήσουµε και ελπίζω να τα καταφέρουµε. Λέµε να τα καταφέρουµε.
Αλλά και αν δεν τα καταφέρουµε όλα και αποδειχθούµε εραστές
της ουτοπίας και αυτό έχει τη γοητεία του.
Σε κάθε περίπτωση ο δρόµος για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα µένει πάντα ανοιχτός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρώτη φορά είµαι στην Έδρα, θα ήθελα
να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους που µε τίµησαν
µε την ψήφο τους, όπως και τους συµπολίτες µου Σερραίους και
Σερραίες που όλα αυτά τα χρόνια µε περιβάλουν µε πολλή
αγάπη και εµπιστοσύνη.
Προχθές διάβασα κάτι, που θα ήθελα να το µοιραστώ µαζί
σας. Δεν θα βρέξει ποτέ τριαντάφυλλα. Αν θέλουµε, να έχουµε
περισσότερα τριαντάφυλλα, πρέπει να φυτέψουµε «περισσότερες τριανταφυλλιές». Κι αν πραγµατικά όλες και όλοι µας θέλουµε ένα καλό Κοινοβούλιο, πρέπει να βάλουµε το µικρό
λιθαράκι αξιοπιστίας, µε πολλή προσπάθεια οµολογουµένως.
Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να κάνουµε καλύτερο και τον κόσµο
και την πατρίδα µας.
Το λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, από
τη Β’ Αθηνών.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα του µνηµονίου, µέσα στη δίνη
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, πέρα από τα δικαιώµατα,
τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς, τις συντάξεις, κατεδαφίζεται η περιβαλλοντική νοµοθεσία και ο φυσικός πλούτος της
χώρας µας λεηλατείται από τις δυνάµεις του κεφαλαίου και της
αγοράς.
Η ανάπτυξη είναι πράγµατι µία διάσταση που µπορεί να δώσει
απάντηση κι έξοδο της χώρας µας από την κρίση. Ακόµα και τα
κόµµατα του µνηµονίου µιλάνε για ανάπτυξη, κακοποιώντας,
όµως, την πραγµατικότητα.
Ακούσαµε την Παρασκευή τον κύριο Πρωθυπουργό στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης να αναφέρεται ειδικά
στο δίπολο ανάπτυξη – επενδύσεις. Ακούσαµε και τον Υπουργό
Οικονοµίας, τον κ. Στουρνάρα, σαν οδοστρωτήρα, να προτείνει
µέτρα που βαφτίζει αναπτυξιακά, ενώ ουσιαστικά αποτελούν ξεπούληµα της δηµόσιας γης.
Το µοντέλο ανάπτυξης, όµως, που προτείνουν, βασίζεται σε
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, χωρίς δικαιώµατα, σε µισθούς
επιπέδου Βουλγαρίας και Ρουµανίας και σε άνευ όρων παράδοση των φυσικών µας πόρων και του ορυκτού µας πλούτου σε
κάθε λογής επενδυτές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τον ορυκτό πλούτο αποτελεί
και η εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, ο τρόπος και οι όροι µε
τους οποίους γίνεται, που είναι ολέθριοι για το περιβάλλον, για
την τοπική οικονοµία και για την κοινωνία.
Προτεραιότητα, όµως, µιας κυβέρνησης της Αριστεράς, που
εµείς προτείνουµε και ο λαός θα κάνει πραγµατικότητα, είναι η
ανάπτυξη η οποία οφείλει πρώτα απ’ όλα να απαντά στο εξής
ερώτηµα: «Ποια ανάπτυξη και για ποιον;»
Εµείς µιλάµε για µία ανάπτυξη µε κοινωνική ανταποδοτικότητα, που οφείλει να είναι ισόρροπη, να έχει χαρακτηριστικά αειφορίας, να σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ανάπτυξη η
οποία θα συνοδεύεται µε παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας µας στην κατεύθυνση της επάρκειας.
Η µονόπλευρη εστίαση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µάς
έχει οδηγήσει στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα, σε κοινωνίες
χαοτικών ανισοτήτων, τόσο µεταξύ κρατών όσο και εντός των
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συνόρων τους.
Μόνο εάν η οικολογική, οικονοµική και κοινωνική διάσταση θεωρηθούν µία ενιαία συµπαγής ολότητα, η µετάβαση προς µία οικονοµία, που θα εστιάζει στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
ανάγκες, είναι εφικτή.
Ο παράγοντας «κλιµατική αλλαγή» µε ορατές συνέπειες στο
περιβαλλοντικό κόστος, αναγνωρίζεται και σε παλαιότερη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της
Ελλάδας η ανάγκη θωράκισης της Ελλάδας έναντι των κινδύνων
της κλιµατικής αλλαγής και το κόστος αντιµετώπισης των αλλαγών, είναι κατά πολύ µικρότερο από εκείνο που θα προκύψει εάν
την αφήσουµε να εξελιχθεί. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος το 2100 η σωρευτική ζηµία για την οικονοµία θα φτάσει τα
701 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια του σηµερινού ΑΕΠ. Αντίθετα, οι
επενδύσεις σε µέτρα προσαρµογής θα διασφαλίσουν µείωση
του κόστους από την κλιµατική αλλαγή κατά 30% περίπου.
Θα γίνω, όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πιο συγκεκριµένη:
Πρότυπο ανάπτυξης κατά τον Πρωθυπουργό είναι και η ανάπλαση του παραλιακού µετώπου, από το Φάληρο µέχρι το Σούνιο
και η αξιοποίηση, το ξεπούληµα, ουσιαστικά, του Ελληνικού, που
θα προχωρήσει, όπως είπε, σαν πιλότος για παραπέρα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Σε µία εποχή που διεθνώς αναγνωρίζεται η κλιµατική αλλαγή
σαν ένα µεγάλο παγκόσµιο ζήτηµα και ο πρόσφατος Μάιος, σύµφωνα µε στοιχεία επιστηµόνων διεθνώς, ήταν ο θερµότερος
όλων των εποχών, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να µετατρέψει το
χώρο του τέως αεροδροµίου σε µία απέραντη τσιµεντούπολη,
µία κωµόπολη πολυτελείας.
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει τη νοµοθετική ρύθµιση 4062/
2012 περί αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού;
Όχι βέβαια, διότι υπάρχει µία συνέχεια στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της τριµερούς συγκυβέρνησης, συνέχεια των µνηµονιακών κυβερνήσεων και της τελευταίας, του κ. Παπαδήµου, που
προϊόν της είναι και ο εν λόγω νόµος για το Ελληνικό που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, δηλαδή πρόσφατα.
Με τη ρύθµιση αυτή παραδίδονται στην άγρια ανάπτυξη περίπου έξι χιλιάδες διακόσια στρέµµατα, που περιλαµβάνουν το
πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, όλη την παραλία του Ελληνικού, από τον Άλιµο ως τη Γλυφάδα, τον αιγιαλό, τον υποθαλάσσιο χώρο. Δεν παραχωρείται µόνο η παραλία και ο αιγιαλός,
πράγµα όντως παράνοµο και αντισυνταγµατικό, αλλά ουσιαστικά
και ο βυθός και η θάλασσα, µε σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Ετοιµάζονται να παραχωρηθούν δικαιώµατα σε ελληνικά και
ξένα ιδιωτικά συµφέροντα, να δοµηθούν περίπου τρία εκατοµµύρια επτακόσια τετραγωνικά µέτρα µε τσιµέντο, να κτισθούν
δηλαδή. Και αυτό φυσικά αφορά κατοικίες, αφορά ουρανοξύστες στην παραλία, αφορά τουριστικές εγκαταστάσεις, εµπορικά
κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης κ.λπ..
Προφανώς όλα αυτά, για να επαληθευτούν οι προσδοκίες του
αξιότιµου κύριου Υπουργού Οικονοµικών, που σε περσινή του
δήλωση σε καθηµερινό Τύπο είχε πει ότι αναµένει τα πλήθη Κινέζων εκατοµµυριούχων που θα έρθουν να αγοράσουν σπίτια
στην πολυτελή κωµόπολη του Ελληνικού.
Το ξεπούληµα του αεροδροµίου είναι θέµα περιβαλλοντικό,
είναι θέµα σοβαρό. Στην Αττική σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν
δύο τετραγωνικά µέτρα πρασίνου όταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο αριθµός κυµαίνεται µεταξύ είκοσι πέντε και πενήντα τετραγωνικά µέτρα ανά κάτοικο.
Σε αντίθεση µε αυτή την πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο πιστεύει σε ένα µοντέλο ανάπτυξης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσµά µε γνώµονα την
κάλυψη πραγµατικών κοινωνικών αναγκών και όχι συµφερόντων
κάποιων επενδυτών. Μιλάµε για αξιοποίηση υπαρχόντων ολυµπιακών εγκαταστάσεων και άλλων που υπάρχουν στο χώρο, για
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός αυτοχρηµατοδοτούµενου µητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου που θα αποτελεί συγχρόνως µία γραµµή περιβαλλοντικής
άµυνας για το ήδη υποβαθµισµένο Λεκανοπέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας –αν και είχα κι άλλα να πω- είναι προδήλως καθαρό
ότι οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης υλοποιούν ένα
προδιαγεγραµµένο σχέδιο. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκουµε την
ανάπτυξη της χώρας, ξεπουλώντας τη δηµόσια περιουσία, τη δηµόσια γη, υποβαθµίζοντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
αδιαφορώντας για την ιστορία αυτής της χώρας και του λαού.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πατρίδα δεν
πουλιέται. Και δεν πουλιέται απλά γιατί δεν το θέλει ο ελληνικός
λαός! Γι’ αυτό αγωνίζεται και γι’ αυτό θα αγωνίζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Χρίστος Δήµας, Βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η
Ελλάδα του 2012; Δυστυχώς, δεν είναι η χώρα που όλοι οραµατιζόµασταν πριν κάποια χρόνια. Είναι η χώρα που µέρα µεσηµέρι,
στο κέντρο της πρωτεύουσας, περίπου πεντακόσια µέτρα από
την Αίθουσα στην οποία βρισκόµαστε τώρα, βλέπουµε στους
δρόµους γύρω από τη Νοµική Αθηνών χρησιµοποιηµένες σύριγγες στο έδαφος. Οι έµποροι ναρκωτικών έχουν αποθρασυνθεί
εντελώς και κάνουν συναλλαγές χωρίς κανένα φόβο να τους
δουν, πόσω µάλλον να τους συλλάβουν.
Αυτοκτονίες: Ο αριθµός αυτοκτονιών ολοένα και αυξάνεται
λόγω της οικονοµικής εξαθλίωσης.
Παράνοµη µετανάστευση: Έχουµε καταντήσει αποθήκη παράνοµων µεταναστών.
Αγορά: Εάν περπατήσει κάποιος στον κεντρικότερο δρόµο
οποιασδήποτε πόλης, θα δει τα ξενοίκιαστα διαµερίσµατα να αυξάνονται συνεχώς, θα δει τα λουκέτα που έχουν µπει στα καταστήµατα να πολλαπλασιάζονται. Και θα δει τη µιζέρια στα
πρόσωπα των εναποµεινάντων καταστηµαταρχών.
Δηµόσια υγεία: Οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε
υλικό την καθιστούν αιχµάλωτη της οικονοµικής κρίσης.
Νέα γενιά: Οι συνοµήλικοί µου έχουν πέσει σε κατάθλιψη και
δεν µπορούν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους, όπως έκαναν οι
προηγούµενες γενιές, µεταναστεύουν για να διεκδικήσουν τα
όνειρά τους, η περίφηµη διαρροή εγκεφάλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η Ελλάδα του 2012.
Αυτή είναι η Ελλάδα, όµως, που όλοι θέλουµε να αλλάξει. Σε
αυτήν την Κυβέρνηση δίνω ψήφο εµπιστοσύνης, διότι χρειαζόµαστε κατ’ αρχάς λιγότερο κράτος. Επιτέλους έχει φτάσει η
στιγµή που οι περισσότεροι από εµάς συνειδητοποιούµε πως το
κράτος δεν µπορεί να κάνει τον επιχειρηµατία. Θέλουµε λιγότερο
κράτος, αλλά ταυτόχρονα να είναι πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσµατικό και πιο λειτουργικό.
Δηµόσια Διοίκηση: Οργανισµοί που δεν χρειάζονται είναι αναγκαίο να συγχωνευτούν, ακόµη και να κλείσουν. Οι Έλληνες φορολογούµενοι πρέπει να πληρώνουµε µόνο όσους οργανισµούς
είναι απολύτως απαραίτητοι.
Επιχειρηµατικό περιβάλλον: Αντί να βάζουµε αντικίνητρα
στους ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν, οφείλουµε να τους δίνουµε κίνητρα µειώνοντας κατ’ αρχάς τη γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα startups.
Νέα τεχνολογία: Ζούµε στην εποχή όπου όλες οι συναλλαγές
γίνονται ηλεκτρονικά. Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας µπορούµε να µειώσουµε τη διαφθορά, το χρόνο που απαιτείται για
τις συναλλαγές, αλλά και το κόστος των συναλλαγών, τόσο για
τον πολίτη όσο και για το κράτος.
Φορολογικό σύστηµα: Χρειαζόµαστε ένα καινούργιο, απλό και
δίκαιο φορολογικό σύστηµα σταθερό για τουλάχιστον µια δεκαετία. Αν δεν καταφέρουµε να έχουµε ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα, τότε δεν θα προσελκύσουµε τους επενδυτές που τόσο
χρειαζόµαστε, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στο να γεννηθούν νέες
θέσεις εργασίας και θα µας βοηθήσουν να φύγουµε από την
ύφεση πιο γρήγορα.
Αγροτικά προϊόντα: Δεν µπορούν να µένουν αδιάθετα τα προϊόντα, όπως τα βερίκοκα, παραδείγµατος χάριν, ή να µη µεταποιούνται στη χώρα µας, όπως το ελαιόλαδο και πρέπει να
πωλούνται ως ελληνικά προϊόντα σε αξιοπρεπείς τιµές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τουρισµός: Επιθυµώ να δω οργανωµένη προβολή της Ελλάδας, όχι µόνο για τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά και για τους
χειµερινούς µήνες µιας και έχουµε µοναδικούς χειµερινούς προορισµούς, όπως, παραδείγµατος χάριν στην ορεινή Κορινθία.
Επίσης, θέλω να δω µια πιο σύγχρονη, λιγότερο δαπανηρή και
πιο αποδοτική τουριστική προβολή µέσω του διαδικτύου.
Εξωτερική πολιτική: Πρέπει να επανακτήσουµε τη διεθνή µας
αξιοπιστία, η οποία δεν χαρίζεται, κερδίζεται.
Πολιτικό σύστηµα: Είναι επιβεβληµένη πλέον η κατάργηση του
νόµου περί ευθύνης των Υπουργών και της βουλευτικής ασυλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφέστατα δεν υπάρχει κάποιο
µαγικό ραβδί για να αλλάξουν τα πράγµατα από τη µια στιγµή
στην άλλη, όµως, όπως λέει µια παροιµία: «το ταξίδι των χιλίων
χιλιοµέτρων ξεκινάει µε το πρώτο βήµα». Αυτό το πρώτο βήµα
καλούµαστε όλοι µας να το κάνουµε µαζί σήµερα δίνοντας ψήφο
εµπιστοσύνης σε µια κυβέρνηση όχι µόνο τριών κοµµάτων, αλλά
και της πλειοψηφίας των συµπολιτών µας. Αυτό το βήµα δεν είναι
σε καµµία περίπτωση εύκολο, είναι όµως και αναγκαίο και απαίτηση της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τελευταία µας ευκαιρία.
Στόχος µας δεν είναι να µην απογοητεύσουµε τους Ευρωπαίους.
Στόχος µας είναι να µην απογοητεύσουµε τους συµπολίτες µας
που αγωνιούν για το µέλλον της χώρας και της οικογένειάς τους.
Δεν πρέπει να κοιτάζουµε µόνο τους αριθµούς, αλλά κυρίως
τους συµπολίτες µας, ειδικά τις πιο ευπαθείς οµάδες, όπως τους
ανέργους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες και τις µονογονεϊκές οικογένειες. Όλοι µας ξέρουµε πως δεν υπάρχει ούτε µια ηµέρα για χάσιµο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, προχωρήστε άµεσα στις
δοµικές αλλαγές που χρειάζονται λειτουργώντας πάντοτε υπέρ
του κοινωνικού συνόλου ακόµα και αν έρθετε σε σύγκρουση µε
συντεχνιακά συµφέροντα. Απέναντι σ’ όσους λειτουργούν εις
βάρος του κοινωνικού συνόλου δεν είναι µόνο η Κυβέρνηση, είναι
πια όλη η χώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Δήµα.
Το λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου, Βουλευτής Επικρατείας του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρνηθώ
την ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση για τους λόγους που
θα εξηγήσω.
Άκουσα τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για την ανώτατη
εκπαίδευση και αναρωτιέµαι εάν γνωρίζει ο Υπουργός τις οµόφωνες αποφάσεις όλων των Συγκλήτων των πανεπιστηµίων της
χώρας, όλων των συνόδων πρυτάνεων που δηλώνουν ότι αδυνατούν πια να λειτουργήσουν τα ιδρύµατα από το Σεπτέµβριο.
Τα ΑΕΙ της χώρας απαξιώθηκαν, λεηλατήθηκαν, συκοφαντήθηκαν και έφτασαν στα όρια της χρεοκοπίας από τη µνηµονιακή
πολιτική που άσκησε το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία ο σηµερινός Υπουργός συµµετείχε.
Μίλησε για τη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση, λησµόνησε όµως
-όχι τυχαία- το δωρεάν. Ζήτησε εξορθολογισµό του χάρτη των
πανεπιστηµίων, λησµόνησε όµως ότι ο άναρχος ρουσφετολογικός σχεδιασµός έγινε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν είπε κουβέντα για τη χρηµατοδότηση,
όµως οι κατά κεφαλήν δαπάνες ανά φοιτητή προ κρίσης ήταν
ψηλότερες µόνο από χώρες όπως η Λετονία, η Βουλγαρία και η
Ρουµανία. Σήµερα αυτή η υποχρηµατοδότηση έχει φτάσει σε περικοπές ύψους 50% έτσι ώστε τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ να µην
µπορούν να πληρώσουν τη σίτιση, τη στέγαση, τη θέρµανση, τα
λειτουργικά τους έξοδα.
Μίλησε για την κατάργηση της αποστήθισης που σηµαίνει αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, δηλαδή εργαστηριακό και όχι από
καθέδρας µάθηµα, δηλαδή λιγότερους φοιτητές ανά διδάσκοντα
όταν σήµερα απολύθηκαν οι περισσότεροι συµβασιούχοι διδάσκοντες του π.δ.407 που στήριζαν τα περιφερειακά πανεπιστήµια
και οδηγήθηκαν όλοι στην ανεργία και στην ετεροαπασχόληση.
Δεν διορίζονται, κρατούνται όµηροι οι εκλεγέντες εδώ και δύο
χρόνια διδάσκοντες των πανεπιστηµίων µε αποτέλεσµα να µετα-
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ναστεύουν στο εξωτερικό και να συντελείται µια νέα πνευµατική
γενοκτονία.
Παράλληλα, τα µαθήµατα δεν µπορούν να υλοποιηθούν στα
ΑΕΙ και τα πτυχία πλέον πραγµατικά κινδυνεύουν. Στην αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ, που γνωρίζω καλά και τιµώ, συνταξιούχοι καθηγητές προσφέρουν εθελοντικά τις εργασίες τους για να
καλύψουν τις ελλείψεις των µαθηµάτων, ώστε να µην πέσει το
επίπεδο των σπουδών.
Με το κούρεµα, τέλος, του PSI χάθηκαν 97,8 εκατοµµύρια σε
σύνολο 138,5 εκατοµµυρίων που κάλυπταν από τα ιδρύµατα υποτροφίες και επιπλέον ανάγκες για τη φοιτητική µέριµνα που βεβαίως δεν πλήρωνε το κράτος. Σήµερα αν εφαρµοστεί ο ν. 4009
κινδυνεύουν µε εκποίηση και οι περιουσίες των ιδρυµάτων για να
εξοφληθούν οι εταίροι δανειστές µας.
Αιχµή βεβαίως του δόρατος της µνηµονιακής πολιτικής
υπήρξε ο ν. 4009 που φιλοδοξούσε να αλλάξει το DNA των ΑΕΙ
κατά την προσφιλή ρήση της κ. Διαµαντοπούλου, η οποία προφανώς αγνοούσε ότι τέτοιες αλλαγές δηµιουργούν τερατογενέσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν έντεκα µήνες µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα, µέσα στο κατακαλόκαιρο, τέλος Αυγούστου, µε διαδικασίες κατεπείγοντος ψηφίστηκε µε µεγάλη πλειοψηφία από
το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΛΑΟΣ ο ν. 4009. Ήταν η
πλειοψηφία αυτή προποµπός της κυβέρνησης Παπαδήµου. Το ν.
4009 είχε απορρίψει οµόφωνα σύµπασα η ακαδηµαϊκή κοινότητα
ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, όλες οι σύγκλητοι, όλες οι
φοιτητικές παρατάσεις από τη Δεξιά µέχρι την άκρα Αριστερά,
όλοι οι σύλλογοι εργαζοµένων.
Πώς συνέβη αυτή η ακραία αναντιστοιχία κοινοβουλευτικής
εκπροσώπησης και βούλησης ολόκληρης της ακαδηµαϊκής κοινότητας στο όνοµα του ελληνικού λαού; Συνέβη εξαιτίας του κατεπείγοντος, εξαιτίας της επικείµενης πολιτικής συνεργασίας ή
διότι το διακύβευµα ήταν πολύ µεγάλο, δηλαδή ιδιωτικοποίηση
του δηµόσιου δηµοκρατικού δωρεάν πανεπιστηµίου;
Αυτήν την αναντιστοιχία νοµίζω ότι αυτή η Βουλή πρέπει να
την διορθώσει. Επιστρατεύτηκε προφανώς µια τεράστια εκστρατεία συκοφάντησης και παραπληροφόρησης σε συνεργασία µε
ισχυρά εκδοτικά βιβλιακά συγκροτήµατα που εποφθαλµιούν την
εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά της ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Το τρίπτυχο που χρησιµοποιήθηκε για τον ελληνικό λαό «ανίκανοι - τεµπέληδες - διεφθαρµένοι, που δεν παράγουν τίποτε»,
µεταφέρθηκε στους ακαδηµαϊκούς δασκάλους, που απαξιώθηκαν µε βάση την απερίγραπτη «Λίστα της Σαγκάης».
Όταν αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον
ΟΟΣΑ ότι πέντε ελληνικά πανεπιστήµια (το Θεσσαλονίκης, το
ΕΜΠ, το Πατρών, το Οικονοµικό και το Αθηνών) βρίσκονται στη
λίστα των διακοσίων κορυφαίων όλου του κόσµου σε σύνολο είκοσι χιλιάδων και το ΕΜΠ ήταν δέκατο στα πρώτα εκατό της Ευρώπης, η Υπουργός Παιδείας δεν ζήτησε δηµόσια συγγνώµη.
Εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητάµε σήµερα συγγνώµη
από τους Έλληνες ακαδηµαϊκούς δασκάλους, για όσα υπέστησαν, τους οποίους τιµούµε. Και γνωρίζουµε ότι ολόκληρη η εκπαίδευση του τόπου σε συνθήκες κρίσης βασίζεται στον πατριωτισµό των εκπαιδευτικών, για να παραφράσω το άρθρο του Συντάγµατος.
Κυρία Πρόεδρε, επί ένα χρόνο ο ν. 4009 πλανιέται ως φάντασµα πάνω από τα ελληνικά ΑΕΙ. Είναι ανεφάρµοστος, ανενεργός,
κλινικά νεκρός. Πρέπει να αποσυρθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού).
Κυρία Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο; Σε ένα λεπτό θα
τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κυρία Φωτίου. Θα έχουµε χρόνο να τα πούµε στο
µέλλον.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα ολοκληρώσω.
Θέλω απλά να εξηγήσω, κυρία Πρόεδρε, στον ελληνικό λαό τι
θα πει ιδιωτικοποίηση, τι σηµαίνει να πληρώνουν εσαεί οι οικογένειές τους για να µορφώνονται τα παιδιά τους, για να µπορούν
να βρουν µία δουλειά, γιατί καταργούνται τα πτυχία και οι σχο-
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λές, γιατί στη θέση τους µπαίνουν τίτλοι σπουδών που πρέπει να
πιστοποιούνται µόνο από οργανισµούς εκτός ΑΕΙ, γιατί όλους
τους τίτλους θα τους πληρώνουν οι οικογένειες και οι φοιτητές,
εκτός από τον πρώτο, γιατί οι σπουδές που θα γίνονται έτσι, θα
είναι κατακερµατισµένες, γρήγορα αναλώσιµες. Εποµένως θα
πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς. Αυτό είναι το ευφυολόγηµα
της διά βίου µάθησης.
Η κ. Διαµαντοπούλου ήξερε βεβαίως ότι η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν θα συναινούσε µε αυτήν την αλλαγή. Έπρεπε, λοιπόν,
να την καθυποτάξει. Γι’ αυτό ήθελε να καταργήσει µε το ν. 4009
το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων και τη δηµοκρατία των Συλλογικών Οργάνων. Γι’ αυτό βάζει ρήτρες πειθαρχικές, προσκρούοντας ευθέως, κατά την άποψη όλων, στη συνταγµατική επιταγή
του άρθρου 16 και καθιστώντας το νόµο αντισυνταγµατικό, σε
µία πιστεύουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία Φωτίου, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε
που διακόπτω τη σκέψη σας, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, τα ΑΕΙ πρέπει να τα αφήσετε να λειτουργήσουν το Σεπτέµβριο. Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουµε και θα καταθέσουµε τις επόµενες ηµέρες άµεσες
θεσµικές προτάσεις για τη λειτουργία τους σε τέσσερα σηµεία:
έγκριση τώρα των προϋπολογισµών τους, θεσµική και οικονοµική
διασφάλιση της φοιτητικής µέριµνας, άµεσο διορισµό των αδιόριστων µελών ΔΕΠ, ρύθµιση της λειτουργίας όλων των ακαδηµαϊκών οργάνων (τοµέας –τµήµα- Σύγκλητος).
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλα τα ΑΕΙ της χώρας µε τις προτάσεις τους
να διαµορφώσουν ένα νέο καταστατικό χάρτη για την παιδεία και
να ηγηθούν της αναγέννησης της παιδείας του τόπου µας σε
συνθήκες κρίσης.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κα
Φωτίου.
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του
Νοµού Πέλλης.
Πριν πάρει το λόγο η κ. Τζάκρη, προτείνω στο Σώµα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να µην κάνουµε µεσηµεριανή διακοπή,
για να µπορέσουν να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Το χρόνο να εφαρµόσετε για να µπορέσουµε να µιλήσουµε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Κάσση.
Κυρία Τζάκρη, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από
σχεδόν τρεις µήνες πολιτικής και οικονοµικής ακινησίας στην πιο
δύσκολη µεταπολεµικά περίοδο του ελληνικού κράτους, η χώρα
ξαναβρίσκει το βηµατισµό της και αποκτά το αυτονόητο, κυβέρνηση, δηλαδή, να κυβερνάει και να διαπραγµατεύεται µε τους
δανειστές µας.
Είναι πλέον ιστορία ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτές τις πρόωρες εκλογές, οι οποίες κινδύνεψαν να τινάξουν στον αέρα τη
µεγαλύτερη σύγχρονη στρατηγική επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας, τη συµµετοχή µας, δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
ιστορία αποτελεί και ο προεκλογικός, χειµαρρώδης και καταγγελτικός λόγος ενάντια στο ΠΑΣΟΚ όλων των κοµµάτων, που
αυτή τη στιγµή βρίσκονται είτε στην Κυβέρνηση είτε στην Αντιπολίτευση.
Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε όλη αυτή
την πολιτική σπέκουλα, που εµπόδισε να γίνει αντιληπτό από τον
κόσµο ακόµη και το αυτονόητο, το γεγονός δηλαδή ότι απαλλάξαµε την ελληνική οικονοµία από 100 δισεκατοµµύρια χρέος, κατασυκοφαντήθηκε, λοιδορήθηκε και καταποντίστηκε και εκλογικά
και πολιτικά, στη βάση µιας υποτιθέµενης άλλης πολιτικής που
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δεν εφαρµόσαµε, στη βάση µιας µαγικής στρατηγικής για την
ανάπτυξη, στη βάση µιας νέας εθνικής πολιτικής, που δήθεν ήµασταν ανάξιοι να υπηρετήσουµε.
Τώρα όµως όλα αυτά, προσωρινώς τουλάχιστον, αποτελούν
παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την Κυβέρνηση και θέλει να πετύχει στο έργο της. Στηρίζουµε την Κυβέρνηση, αλλά δεν ταυτιζόµαστε πολιτικά ή αξιακά µε τις επιλογές της και ειδικά µε τη Νέα
Δηµοκρατία που φέρει το κύριο και αποκλειστικό βάρος στην καθοδήγησή της. Στηρίζουµε την Κυβέρνηση, διότι η επιτυχία της
είναι άρρηκτα δεµένη µε την επιτυχία του τόπου. Εάν αποτύχουµε, πολύ φοβάµαι ότι απλά δεν θα έχουµε άλλη ευκαιρία.
Η αποτυχία, λοιπόν, της Κυβέρνησης σε αυτή την εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία, είναι αποτυχία της Ελλάδας και όχι αποτυχία
της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό, όµως, δεν φαίνεται να το έχει καταλάβει ο κ. Τσίπρας, που απείλησε θεούς και δαίµονες χθες
στην οµιλία του. Τη στιγµή που στελέχη του το πρωί δήλωναν
πως ωριµάζουν πολιτικά και είναι έτοιµοι για µία ρεαλιστική πολιτική, ο ίδιος διατύπωνε τις γνωστές µαξιµαλιστικές ανεφάρµοστες πολιτικές του, οι οποίες βέβαια οδηγούν τη χώρα στον
γκρεµό, από τον οποίο προσπάθησε το ΠΑΣΟΚ να κρατήσει τη
χώρα µακριά.
Ας έρθουµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα ζητήµατα
της δικαιοσύνης και στις δυνατότητες της νέας Κυβέρνησης να
συνεχίσει ένα σηµαντικό έργο που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε σε
ένα βαθµό το ΠΑΣΟΚ, αλλά και να σχεδιάσει νέες δράσεις σε
αυτό το ευαίσθητο πεδίο πολιτικής. Και λέω «ευαίσθητο», διότι
τα ζητήµατα δικαιοσύνης, παρότι δεν φαίνεται να βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή της πολιτικής και οικονοµικής λειτουργίας,
είναι ίσως ο πιο ζωτικός πυλώνας πάνω στον οποίο µπορεί να
στηριχθεί η εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας. Είναι, άλλωστε,
γνωστό πως σηµαντικός αποτρεπτικός παράγοντας των επενδύσεων στη χώρα µας είναι αυτή η ιδιότυπη αρνησιδικία που υπάρχει στην Ελλάδα µε τις πολύχρονες και πολυδαίδαλες
διαδικασίες.
Επιπλέον, η δικαιοσύνη καλείται να διαδραµατίσει έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής αναµόρφωσης
της λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ώστε να αποτελέσει
πραγµατικά το τελικό καταφύγιο νοµιµότητας του πολίτη, που
προσπαθεί να σταθεί αξιοπρεπώς, να εργαστεί και να δηµιουργήσει µέσα σε µία εξαιρετικά δύσκολη καθηµερινότητα και σε
ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
Τα ελλείµµατά της είναι γνωστά. Η καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης, που εµφανίζεται τόσο στην πολιτική και
την ποινική δικαιοσύνη, όσο και κυρίως στη διοικητική δικαιοσύνη, δεν ταλαιπωρούν µόνο τον Έλληνα πολίτη, που µετά από
πολυετείς και πολυτελείς διαδικασίες βλέπει τελικά τις νόµιµες
απαιτήσεις του να εκµηδενίζονται, καθώς αυτές οι απαιτήσεις
του, όταν του αναγνωρίζονται και του επιδικάζονται µε δικαστικές
αποφάσεις είναι πια πολύ αργά για να πετύχει την έµπρακτη ικανοποίησή τους από τον αντίδικό του, αλλά κυρίως στραγγαλίζουν
και κάθε έννοια επιχειρηµατικότητας και δηµιουργίας. Επιχειρηµατικά σχέδια που µπορούν να απασχολήσουν εργαζόµενους και
να δώσουν εργασιακό αντικείµενο σε σειρά παρεµφερών επαγγελµατιών, βουλιάζουν και στραγγαλίζονται µέσα από πολυετείς
διαδικασίες επί προσφυγών, που τις περισσότερες φορές δεν
έχουν ούτε νοµική ούτε πραγµατική βάση.
Την τελευταία διετία έγινε πράγµατι µία σηµαντική προσπάθεια στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης. Και αναφέροµαι στους πρόσφατους νόµους, τόσο στο
ν.3995/2011, για τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης, µε τον οποίο διευρύνθηκε η αρµοδιότητα
των ειρηνοδικείων και των µονοµελών πρωτοδικείων, αλλά και η
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, όσο και στο
ν.4055/2012, µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε µία πραγµατική
τοµή µε τη µετακίνηση ενός µεγάλου όγκου υποθέσεων στα ειρηνοδικεία, µε αποτέλεσµα την άµεση έκδοση αποφάσεων-διατάξεων από τα ειρηνοδικεία.
Με τον ίδιο νόµο αναµορφώθηκε και η διαδικασία σε ό,τι
αφορά τις δίκες που αναφέρονται στην αναγκαστική εκτέλεση,
ενώ επιχειρήθηκε και σύντµηση των προθεσµιών έκδοσης των
αποφάσεων από το σύνολο των δικαστηρίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συγχρόνως –και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό- θεσµοθετήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων, προτάσεων, αλλά και ηλεκτρονικής έκδοσης των αποφάσεων, που θα
βοηθήσει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης.
Περαιτέρω, µε το νόµο αυτό επιχειρήθηκαν αλλαγές και στην
ποινική δικαιοσύνη σε συνέχεια του προηγούµενου νόµου, του
ν.3904/2010 και πράγµατι υποβιβάστηκαν σε πταίσµατα ορισµένα ελαφράς φύσης πληµµελήµατα, όπως και ορισµένα υγειονοµικά αδικήµατα, οµοίως ελαφράς φύσης και χαµηλής
απαξίας.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι τόσο µε το ν.4043/2012 και το
ν.4045/2012, όσο και µε το ν.3904, δόθηκε έµφαση στην αποσυµφόρηση των φυλακών.
Περαιτέρω, µε το ν. 4022/2011 περί ταχείας εκδίκασης πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου
συµφέροντος, δόθηκε η δυνατότητα στους εισαγγελικούς λειτουργούς και ανακριτές, αλλά και τα νοµικά και τεχνικά εργαλεία
για να προχωρήσουν οι µεγάλες υποθέσεις που ταλανίζουν τη
χώρα, ενώ µε το ν.3932/2011 µε τον οποίο συνεστήθη η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
του Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, έχει ήδη
καταγραφεί πολύ σηµαντικό έργο προς την κατεύθυνση της δεσµεύσεως κεφαλαίων, τα οποία έχουν δεκαπλασιαστεί σε σύγκριση µε το παρελθόν, προερχοµένων από πάσης φύσεως
εγκληµατικές δραστηριότητες, από τον παράνοµο τζόγο µέχρι
και της πάσης φύσεως υποθέσεις διαφθοράς κρατικών αξιωµατούχων.
Κατά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συµφωνία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης να επέλθουν αλλαγές τόσο στο νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, όσο και στις διατάξεις περί βουλευτικής ασυλίας.
Θέλω, όµως, να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, επήλθαν όσες βελτιώσεις επήλθαν στο πλαίσιο του
υφιστάµενου Συντάγµατος µε τις προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις και βεβαίως µπορεί να επέλθουν και κάποιες καινούργιες βελτιώσεις, αλλά θέση του ΠΑΣΟΚ και θέλω να πιστεύω και
πάγια θέση όλων κοµµάτων, είναι να επέλθει εξ ολοκλήρου µεταβολή στην επικείµενη συνταγµατική αναθεώρηση του άρθρου
86 του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού).
Όσον αφορά τις διατάξεις περί βουλευτικής ασυλίας, θέλω να
πω ότι πραγµατικά ίσως είναι ιστορική ευκαιρία για να προχωρήσουµε στην αναµόρφωση αυτών των διατάξεων µε µπούσουλα
και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πλέον δέχονται τον περιορισµό στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης
στη δικαιοσύνη, µόνο εάν οι επίδικες πράξεις συνδέονται µε την
άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή υπό στενή έννοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Τζάκρη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Είστε παλιά Βουλευτής και ξέρετε
από το χρόνο. Δεν δικαιολογείται άλλη ανοχή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κλείνω, λοιπόν, µε τους βασικούς άξονες στους οποίους κατά
την άποψή µου πρέπει να κινηθεί η Κυβέρνηση όσον αφορά τη
δικαιοσύνη.
Θα πρέπει να αποφασίσει µε πολλή περίσκεψη και κατόπιν συνεννόησης µε όλους τους φορείς της δικαιοσύνης ποιες πράξεις
κρίνει ότι πρέπει να αναχθούν σε πταίσµατα ή πληµµελήµατα και
ποιες θα µπορούσαν να αποποινικοποιηθούν και να υποβιβαστούν σε διοικητικές παρεµβάσεις µε αυστηρές και αποτελεσµατικές ποινές και να νοµοθετήσει ανάλογα µε σταθερότητα και
ορίζοντα κάποιων ετών εφαρµογής, ώστε να µπορέσουν οι καινούργιες διατάξεις να εµπεδωθούν από τον κόσµο.
Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσει µε περίσκεψη στον έλεγχο
του συστήµατος των ποινών του συνολικού δικαιΐκού µας συστήµατος και να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης του θεσµού της
ποινικής συνδιαλλαγής υπέρ του παθόντα και ακολούθως της θέσπισης µικρότερου πλαισίου ποινής στα επιµέρους αδικήµατα,
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που όµως θα εκτίονται πραγµατικά και θα επιτελούν το γενικό
και ειδικό ρόλο της ποινής.
Επιπλέον, στο πλαίσιο τόσο της πολιτικής όσο και της ποινικής
δικαιοσύνης θα πρέπει να εξετάσει µε προσοχή το θέµα του ωραρίου των δικαστηρίων και των αναβολών, ώστε να εξασφαλιστεί
η σύντοµη εκδίκαση των υποθέσεων που θα εµπεδώσει µια αίσθηση ασφάλειας στη χώρα.
Ακόµα, στο πλαίσιο της πολιτικής δικαιοσύνης θα πρέπει να
εξετάσει από κοινού µε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων σε συντοµότερο χρόνο και δη
στα όρια που θέτουν τα τελευταία νοµοθετήµατα, αλλά χωρίς έκπτωση στην ποιότητα των αποφάσεων και στην ουσιαστική απονοµή του δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Τζάκρη,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε µισό
δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχει µισό
λεπτό. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε για να πάρουν το λόγο και
οι επόµενοι συνάδελφοι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, θα πρέπει να επεκταθεί η µηχανοργάνωση στο σύνολο
της δικαιοσύνης, ώστε να αποφορτιστούν και οι δικαστικοί υπάλληλοι από τον όγκο εργασίας και τα δικαστήρια από αυτό το κόστος.
Τέλος, στο σύστηµα σωφρονισµού και έκτισης ποινών πρέπει
να αναζητηθούν και άλλοι τρόποι αποσυµφόρησης των φυλακών,
πλην των αθρόων αποφυλακίσεων που καµµιά φορά φαντάζουν
και ως ευτελισµός όλης της δικαιοσύνης και να αναζητηθεί η
εφαρµογή εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινών µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αλλά και η δυνατότητα έκτισης στον τόπο
καταγωγής των αλλοδαπών καταδικασθέντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Τζάκρη,
ολοκληρώσατε. Σας ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει για
δέκα λεπτά ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε τις ευχές µου στον Πρόεδρο της Βουλής, στα
µέλη του Προεδρείου και σε όλους τους συναδέλφους από τη
µία άκρη της Βουλής µέχρι την άλλη. Κανείς δεν βρίσκεται τυχαία
εδώ. Όλοι είµαστε εντολοδόχοι του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
Εύχοµαι να είµαστε καλορίζικοι για να µπορέσουµε να φέρουµε
σε πέρας την αποστολή που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ώρες η Κυβέρνηση µε
Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά, η Κυβέρνηση συνασπισµού
θα ζητήσει την ψήφο εµπιστοσύνης της Εθνικής Αντιπροσωπείας
και θεωρώ ότι αυτήν την ψήφο εµπιστοσύνης πρέπει να τη δώσουµε, παρέχοντας στον Πρωθυπουργό, στην Κυβέρνηση συνασπισµού, στην Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας όσο το δυνατόν πιο
ευρεία πολιτική και κοινοβουλευτική στήριξη, για να µπορέσει να
πετύχει την εθνική της αποστολή, που είναι απλά και ξεκάθαρα
η εθνική ανασυγκρότηση και η σωτηρία της χώρας.
Όµως, για να µπορέσει να πετύχει η Κυβέρνηση σ’ αυτήν την
εθνική της προσπάθεια, υπάρχει µια πολύ σοβαρή προϋπόθεση.
Δεν πρέπει να επιτρέψουµε στην οικονοµική κρίση να µετατραπεί
σε κρίση εθνικής κυριαρχίας, εθνικής ασφάλειας, κρίση εθνικής
ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Αυτό είναι
το µείζον και το πρώτιστο µέληµά µας από την πρώτη στιγµή που
αναλάβαµε τα τιµητικά καθήκοντα της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µαζί µε τους Υφυπουργούς κυρίους
Παναγιώτη Καράµπελα και Δηµήτριο Ελευσινιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι η χώρα πορεύεται µέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια
και ρευστότητα. Έχουµε δυναµικά εξελισσόµενες κινήσεις στην
ευρύτερη γεωπολιτική και γεωστρατηγική περιφέρεια στην οποία
ανήκει η Ελλάδα και είµαστε υποχρεωµένοι να λάβουµε υπ’ όψιν
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ότι παρά τη φιλειρηνική διάθεση του απλού Τούρκου πολίτη, του
τουρκικού λαού, υπάρχει µια ισχυρή µερίδα της ιθύνουσας πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ στη γειτονική µας Τουρκία, η οποία
έχει κάνει την επιλογή να αµφισβητεί µε κάθε ευκαιρία εθνικά,
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας. Δυστυχώς, αυτή η συµπεριφορά δεν αρµόζει σε µια χώρα που ανήκει στην ίδια συµµαχία µε την Ελλάδα και φιλοδοξεί να καταστεί µέλος της
ευρωπαϊκής οικογένειας.
Απέναντι στην τουρκική συµπεριφορά, η χώρα µας δεν µπορεί
παρά να αντιτάξει µια σταθερή πολιτική αποτροπής µε ισχυρές
και αξιόµαχες Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά και µε ξεκάθαρες «κόκκινες γραµµές» από τις οποίες δεν κάνουµε ούτε ένα βήµα πίσω,
λαµβάνοντας συνάµα πρωτοβουλίες που αφορούν στην προώθηση των δικαίων µας και στην αποκατάσταση κλίµατος ειρηνικής συνύπαρξης και αρµονικής συνεργασίας των λαών στην
ευρύτερη περιοχή µας.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να τονίσω ότι αποτελεί υψίστη
προτεραιότητα της Κυβέρνησης η εγγύηση της ασφάλειας του
κυπριακού ελληνισµού και των ελληνικών µειονοτήτων-κοινοτήτων που ζουν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις βασικές αρχές της αµυντικής µας πολιτικής, η Ελλάδα θα διευρύνει το ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή µέσα από την αναβαθµισµένη
συµµετοχή µας στους διεθνείς οργανισµούς για τους οποίους,
όπως είναι γνωστό ιστορικά, έχουµε πρωτοστατήσει.
Επίσης, προβλέπουµε την αναβάθµιση των διµερών σχέσεων
µε χώρες της Ευρώπης που είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και µε τις οποίες έχουµε παραδοσιακά διµερείς σχέσεις
σε θέµατα αµυντικής πολιτικής, όπως είναι η Γερµανία, η Γαλλία,
η Ολλανδία και άλλες χώρες, αλλά και µε χώρες της Ευρώπης
που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και
µε παραδοσιακούς συµµάχους της Ελλάδος, όπως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, διεκδικώντας σε κάθε τοµέα και σε κάθε βαθµίδα το συµφέρον της Ελλάδος, του έθνους και του ελληνικού
λαού.
Επίσης, θεωρούµε απολύτως σκόπιµο να προχωρήσει η συνεργασία σε αµυντικά θέµατα όχι µόνο µε το κράτος του Ισραήλ,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η χώρα θα εγκαταλείψει και θα προδώσει τις παραδοσιακά καλές και αρµονικές σχέσεις µε τις αραβικές χώρες όπου αναδύονται, όπως ξέρετε, νέα πολιτικά
συστήµατα και προσβλέπουν στην αποκατάσταση «γέφυρας»
επαφής µε το ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι. Αυτή τη «γέφυρα»
µπορεί να την εξασφαλίσει η Ελλάδα, η οποία σε σχέση µε τις
αραβικές χώρες δεν έχει το αποικιοκρατικό ιστορικό παρελθόν
που έχουν άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις.
Είµαστε αποφασισµένοι να ενισχύσουµε τον τοµέα της αµυντικής διπλωµατίας διατηρώντας και ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, η εθνική ακεραιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά όχι µόνο την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αλλά και όλες τις άλλες
συνιστώσες της εθνικής ισχύος. Από την άποψη αυτή, η εθνική
κυριαρχία είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ταυτισµένη µε την ικανότητα διαχείρισης των κάθε είδους κρίσεων. Γι’ αυτό προχωρούµε
στη µελέτη δηµιουργίας Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπως
έχουν όλες οι σύγχρονες και προηγµένες χώρες, το οποίο θα
απαρτίζεται από κορυφαίους ανώτατους επιτελείς και υψηλόβαθµους υπηρεσιακούς παράγοντες. Το Συµβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας θα είναι το κατ’ εξοχήν συµβουλευτικό όργανο χειρισµού κρίσεων.
Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, εύκολα κανείς ότι απαιτείται αναπροσαρµογή της στρατηγικής µας σκέψης και δηµιουργία ενός οργανωµένου πλέγµατος για την πρόληψη, την αποτροπή και αν
χρειαστεί την επιτυχή αντιµετώπιση οιωνδήποτε προκλήσεων στο
επίπεδο της εθνικής ασφάλειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό το φως των σηµερινών δεδοµένων, συνεχίζουµε την πορεία ανασυγκρότησης των Ενόπλων Δυνάµεων. Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα η ορθή λειτουργία
των δοµών και της ιεραρχίας και θα διαµορφώσουµε µαζί µε τη
στρατιωτική ηγεσία νέα δεδοµένα στην οργανωτική, αλλά και
στην επιχειρησιακή σχεδίαση.
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Σταθερός στόχος θα είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων και η µετεξέλιξή τους επί τη
βάση των αρχών της κάθετης δοµής διοίκησης, της διακλαδικότητας και της διαλειτουργικότητας στις Ένοπλες Δυνάµεις του
21ου αιώνα που χρειάζεται ο ελληνικός λαός για τη θωράκιση της
εθνικής του ασφάλειας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, θεωρούµε απαραίτητο ο νέος
εθνικός σχεδιασµός για τις Ένοπλες Δυνάµεις να οδηγήσει σε
λιγότερες δαπάνες για τους εξοπλισµούς, αλλά σε πιο σύγχρονα
και πιο αποτελεσµατικά οπλικά συστήµατα, σε µεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στο χειρισµό κρίσεων, σε ταχύτερη αντίδραση, δηλαδή σε καλύτερα και αποτελεσµατικότερα ανακλαστικά και σε µείωση του λειτουργικού κόστους των Ενόπλων Δυνάµεων.
Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε µου να πω ότι κοινός παρανοµαστής σε όλες αυτές τις επιδιώξεις είναι ανάγκη να κρατήσουµε
ψηλά και να ενισχύσουµε ακόµα περισσότερα την αξιοπρέπεια
των Ενόπλων Δυνάµεων, το ηθικό και το φρόνηµά τους.
Οι παρεµβάσεις µας θα εστιαστούν στην αναδιοργάνωση των
γενικών επιτελείων, στη µείωση εκεί που χρειάζεται ή στην αναδιάταξη σχηµατισµών και µονάδων, µε βάση όµως τις απαιτήσεις
της εθνικής στρατηγικής, στην κατάργηση µη άµεσα χρήσιµων
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στην εκλογίκευση σε αριθµό και
στον εκσυγχρονισµό των κέντρων εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη
ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ενοποιηµένου συστήµατος διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, στη διατήρηση και αναβάθµιση της ναυτικής και αεροπορικής ισχύος της χώρας, στη
διαµόρφωση νέας εγκυκλίου εθνικού αµυντικού σχεδιασµού της
χώρας.
Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισµούς και τις υποδοµές - έναν τοµέα
για τον οποίον στο παρελθόν έχουν ακουστεί πολλά - να πω ότι
θα συνεχισθεί µε εντατικότερους ρυθµούς ο εξορθολογισµός και
ο προσδιορισµός εκ νέου των απαιτήσεων και των αναγκών µε
βάση αποκλειστικά τεκµηριωµένες επιχειρησιακές ανάγκες και
προτεραιότητες ανάλογες του σκοπού και της απειλής. Σκοπός
µας είναι να αναδιαµορφώσουµε το νόµο περί προµηθειών επί
τω αυστηρότερω και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται
περισσότερο η διαφάνεια, να κατοχυρώνονται περισσότερο τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού και να λαµβάνεται υπ’ όψιν η
σχετική κοινοτική οδηγία.
Θέλω να τονίσω ότι σε αυτόν τον ιδιαίτερα κρίσιµο τοµέα όλα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνονται στο φως, υπό απόλυτη
διαφάνεια και υπό τον άµεσο έλεγχο των αρµοδίων επιτροπών
της Βουλής, καθώς επίσης και υπό τον άµεσο έλεγχο των αρµοδίων θεσµικών οργάνων που προβλέπονται από τους νόµους της
ελληνικής πολιτείας και από το κράτος δικαίου.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι στους προϋπολογισµούς των
Ενόπλων Δυνάµεων έχουν γίνει δραστικές περικοπές. Η δαπάνη
για τους εξοπλισµούς έχει µειωθεί κατά 68,18% από το 2009, οι
λειτουργικές δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 43,45% επίσης από το
2009, ενώ η δαπάνη για τις αµοιβές όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις έχει µειωθεί περίπου κατά 37%, κάτι που όπως
συµβαίνει και µε άλλα κοµµάτια του ελληνικού λαού –άλλωστε,
οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι ένα κοµµάτι του ελληνικού λαού- έχει
οδηγήσει πάρα πολλές οικογένειες αυτών που υπηρετούν στις
Ένοπλες Δυνάµεις σε πολύ δύσκολη καθηµερινότητα, σε πολύ
δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Θέλω να τονίσω ότι σκοπός µας
είναι να αξιοποιήσουµε και τις δυνατότητες που παρέχει το
ΕΣΠΑ, για να αντλήσουµε όλους τους δυνατούς πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, γιατί ο χρόνος δεν επαρκεί. Θέλω να καλέσω όλους
τους συναδέλφους, όπως οι Ένοπλες Δυνάµεις στέκονται δίπλα
στον ελληνικό λαό -κοµµάτι του οποίου αποτελούν- να σταθούµε
και εµείς ως Βουλή των Ελλήνων δίπλα στις Ένοπλες Δυνάµεις,
να υπερασπίσουµε µε κάθε ευκαιρία την αξιοπρέπεια και το
κύρος τους. Οι Ένοπλες Δυνάµεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι χώρος που µας ενώνει, είναι χώρος στον οποίο πρέπει να
συναντώµεθα όλες οι πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων. Θέλω
να σας διαβεβαιώσω κατηγορηµατικά ότι αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις θυσίες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και ότι πι-
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στεύω πως τους αξίζει δηµόσιος έπαινος.
Θέλω να κλείσω µε δυο-τρεις ακόµη σκέψεις, απευθυνόµενος
προς όλους και όλες εσάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε
µπροστά µας ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρηµα όλοι µας. Εγώ
προσωπικά και εσείς, πιστεύω, όλος ο ελληνικός λαός στεκόµαστε µε ιδιαίτερο σεβασµό απέναντι στην ιστορία των Ενόπλων
Δυνάµεων και στην ένδοξη προσφορά τους στην πατρίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φέτος, το 2012, συµπληρώνονται εκατό χρόνια από τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέµους. Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι πόλεµοι του 1912-1913 ξεκίνησαν δεκαπέντε χρόνια µετά από το
1897, µια περίοδο στην οποία η Ελλάδα δοκίµασε µια από τις βαρύτερες και τις πλέον επονείδιστες ήττες στην ιστορία της. Μέσα
σε δεκαπέντε χρόνια ο ελληνικός λαός µπόρεσε και ανασυγκροτήθηκε και κατάφερε να διπλασιάσει την Ελλάδα κατά τους πολέµους 1912-1913, η οποία Ελλάδα τότε έφθανε µέχρι τα σύνορα
της Μελούνας. Το λέω, όχι για να σας κάνω αντιστοίχιση µε στρατιωτικές επιχειρήσεις και άλλα τέτοια, το λέω για να σας τονίσω
την ανάγκη του φρονήµατος και του ηθικού, την ανάγκη να ανασυγκροτηθούµε όλοι, να ανατάξουµε τις δυνάµεις µας, να αφήσουµε έξω αυτά που µας χωρίζουν και να αναζητήσουµε αυτά
που µας ενώνουν, να αφήσουµε έξω κοµµατικές και πολιτικές
προκαταλήψεις και να ξαναβρούµε τον ιστό της εθνικής ενότητας, της εθνικής οµοψυχίας, της εθνικής προσπάθειας.
Αυτός ο αγώνας ήδη ξεκίνησε και εξελίσσεται µέσα από τις
Ένοπλες Δυνάµεις. Ας προχωρήσουµε όλοι µαζί. Έχω απόλυτη
πεποίθηση ότι όλοι µαζί µπορούµε και πρέπει να πετύχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μαντάς, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο
Νοµό Ιωαννίνων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µαζέψει καµµιά δεκαριά lapsus που έχουν γίνει σ’ αυτήν την Αίθουσα
και ως ψυχίατρος σκέπτοµαι να τα συλλέξω, γιατί νοµίζω ότι είναι
µια καλή προετοιµασία για τη βουλευτική µου πορεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποτελεί τραγική ειρωνεία στη
διακυβέρνηση της χώρας να βρίσκεται αυτό το πολιτικό προσωπικό που σχεδίασε και εκτελεί απαρέγκλιτα σε αγαστή συνεργασία µε την τρόικα ένα σχέδιο κοινωνικής ισοπέδωσης και
ολοκληρωτικής εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Εάν έχει
κάτι αλλάξει από το προηγούµενο κυβερνητικό σχήµα, είναι η παρουσία και στήριξη της ΔΗΜΑΡ στο πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο
πρόγραµµα που έχει γνωρίσει ο τόπος µας µε το µανδύα της
δήθεν εθνικής συνευθύνης σε ένα τρικοµµατικό απεχθές κυβερνητικό µόρφωµα βαθιάς γαλάζιας απόχρωσης.
Όλοι αυτοί, λοιπόν, που µας έσωσαν τόσες φορές, βυθίζοντας
τη χώρα στην ύφεση και διαλύοντας τα κοινωνικά δικαιώµατα,
σαν να µην κατάλαβαν αυτοί πραγµατικά τίποτε, οι συνεχιστές
της µνηµονιακής ιδεοληψίας, από τις διπλές εκλογές της 6ης
Μάη και της 17ης Ιούνη ισχυρίζονται ανερυθρίαστα ότι δήθεν
όλοι ενωµένοι θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα στα ασφαλή
ύδατα της Ευρώπης και του ευρώ και επικαλούνται λίγο-πολύ το
γνωστό «ξανά προς τη δόξα τραβά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γνωρίζω εάν βρισκόµαστε
σε επιδηµία τυφλότητας, όπως στο γνωστό έργο του Ζοζέ Σαραµάγκου, µη µπορώντας όµως να έχουµε ούτε καν αυτόπτες µάρτυρες για να µας πουν τι βλέπουν να συµβαίνει γύρω µας, αλλά
σίγουρα η κοινωνία, δηλαδή οι από κάτω, βιώνουν µια επιδηµία
µελαγχολίας, που όµοιά της δεν έχουµε ξαναζήσει µετά τον πόλεµο.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 όλοι ξαφνικά µαθαίναµε µέσα
από ένα γνωστό ντοκιµαντέρ του BBC για το κολαστήριο της
Λέρου, ενώ µε το ν.815/1984 είχε ήδη ξεκινήσει στη χώρα µας,
ελέω κοινοτικών κονδυλίων, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Είκοσι
δυο χρόνια µετά, στα χρόνια του µνηµονίου, οι εργαζόµενοι και
η διοίκηση του Ψυχιατρείου της Λέρου αναζητούν τρόφιµα, για
να σιτίσουν τους ασθενείς.
Το πιο ευαίσθητο κοµµάτι µιας κοινωνίας, οι ψυχικά πάσχοντες
και οικογένειές τους πιέζονται ασφυκτικά από την απίστευτη
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κρίση που δηµιούργησαν και εντείνουν οι πολιτικές σας, κυρίες
και κύριοι της Κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν την ίδια ώρα που
παραδίδεται κτηριακά το Πολυδύναµο Κέντρο Αντιµετώπισης
του Αλκοολισµού και των Χρηστών Ναρκωτικών στα Γιάννενα,
αξίας άνω των 9 εκατοµµυρίων ευρώ που µε την πολιτική σας θα
µείνει ένα κτηριακό κουφάρι, πώς είναι δυνατόν να οδηγείτε χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρά ψυχικά νοσήµατα
να στήνονται µήνες στην ουρά, για να εξεταστούν από τις εξαφανισµένες επιτροπές, ενώ τους έχετε κόψει τα επιδόµατα από
τα οποία επιβιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους; Πώς είναι δυνατόν να αφαιρείτε από τις συντάξεις των ψυχικά ασθενών ποσά
για τα λειτουργικά έξοδα των αντίστοιχων δοµών, να βάζετε σε
απίστευτη αγωνία αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές
τους για το αν θα µπορούν να βρουν το φάρµακο τους, διότι η
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχει να το πληρώσει, το οποίο
µπορεί και κάθε µήνα να αλλάζει, ανάλογα, παραδείγµατος
χάριν, µε την τροφοδοσία σε γενόσηµα του νοσοκοµείου, µε
όλες τις συνέπειες ειδικά γι’ αυτήν την κατηγορία των ασθενών;
Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζετε ότι µέσα στους χιλιάδες αστέγους, ιδιαίτερα της Αθήνας, βρίσκονται υψηλά ποσοστά ασθενών
µε ψυχικά νοσήµατα και εξαρτήσεις και να µην κάνετε σχεδόν τίποτα γι’ αυτό;
Το πιο δραµατικό, ωστόσο, είναι ότι µε τις πολιτικές της φτώχειας και της ανεργίας που πιστά υπηρετείτε, όπως πρόσφατα
ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν, αυξάνεται δραµατικά η τάση των
ανθρώπων σε υπερτριπλάσια συχνότητα στους άνεργους και σε
εξαπλάσια συχνότητα σε άτοµα µε σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες που θεωρούν το θάνατο ως λύση για τα προβλήµατά τους.
Η καθηµερινή τραγική πραγµατικότητα το επιβεβαιώνει.
Αν θέλετε, λοιπόν, κάτι να κάνετε για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να µην υπονοµεύετε ακόµα και το όποιο Πρόγραµµα «Ψυχαργιός» 2011-2020, που έπρεπε να είχε ξεκινήσει
από το 2011, αλλά το υπογράψατε τρεις µέρες πριν από τις πρώτες εκλογές χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, είναι: Να εγκαταλείψετε τις πολιτικές της λιτότητας και της απαξίωσης. Να
στηρίξετε την ουσιαστική ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Να στηρίξετε τις δοµές και τους εργαζόµενους ως δηµόσιες και κοινωνικές δοµές όπου θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
πρόσβαση όλων. Να στηρίξετε ένα δηµόσιο κοινωνικά δωρεάν
σύστηµα υγείας ριζικά διαφορετικό από το σηµερινό κακέκτυπο,
όπως το έχετε καταντήσει µε τις πολιτικές σας. Μόνο που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τρικοµµατική Κυβέρνηση
δεν φαίνεται να έχει ούτε καν µύχιες σκέψεις σ’ αυτή την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη µικρή µου ακαδηµαϊκή εµπειρία θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι αυτό το περίεργο κατασκεύασµα που ήρθε στα πανεπιστήµια ως ν. 4000/09 µε τη
λυσσώδη στήριξη της απερχόµενης Υπουργού κ. Διαµαντοπούλου και πολλών άλλων οµολογουµένων και ανοµολόγητων συµφερόντων ήταν ένα µίγµα φτωχής αντιγραφής άλλων προτύπων
και επιθετικής προσαρµογής στην ελληνική πραγµατικότητα,
πάντα µε τις ευλογίες των κατευθύνσεων της Μπολόνια για ένα
πανεπιστήµιο επιχείρηση. Το τι κατάφερε αυτή η διαδικασία µαζί
και µε την εξέλιξη της εφαρµογής του µνηµονίου φαίνεται, για
παράδειγµα, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων που έχασε 1,1 εκατοµµύρια από το κούρεµα των αποθεµατικών του και κινδυνεύει να
µην µπορεί να λειτουργήσει από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, που
διαθέτει πάνω από σαράντα εκλεγµένους αλλά µηδέποτε διορισµένους συναδέλφους κ.λπ..
Κύριοι της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το πτώµα του ν.
4000/09 έχει κακοφορµίσει, είναι για απόσυρση, δεν ξαναζωντανεύει και η επιµονή σας για την εφαρµογή αυτού του νόµου έστω
και µε κάποιες οριακές αλλαγές να γνωρίζετε ότι µόνο δεινά µπορεί να φέρει στην ανώτατη εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι τελευταίο, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Μην επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε το ξεπούληµα της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» µέσα στον οίστρο των αποκρατικοποιήσεων. Ο
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µόνος δρόµος για να σωθεί η βιοµηχανία σύµβολο των κτηνοτρόφων και της περιοχής µας αλλά και όλης της Ελλάδας είναι
να ακυρωθεί τώρα ο διαγωνισµός, να τηρηθεί το καταστατικό της
επιχείρησης και αυτή να περάσει στα χέρια των παραγωγών και
των εργαζοµένων µε νέους καλύτερους όρους για να είναι µια
επιχείρηση µε κοινωνικό κέρδος και µε ουσιαστική προσφορά
στον τόπο και στους κατοίκους της Ηπείρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
τα είπατε πολύ καλά, προχωρήστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ένα δευτερόλεπτο µόνο, κυρία Πρόεδρε,
ευχαριστώ.
Το θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αν θα φτιάξει
η ψυχολογία των αγορών µε τις κυβερνητικές επιλογές σκορπίζοντας την εξαθλίωση και την εξόντωση παντού. Το θέµα είναι
αν οι από κάτω θα µπορέσουν να κατανοήσουν τη δύναµή τους
και µε ταξική αυτοσυνείδηση να διαλύσουν δηµιουργικά αυτή την
καρικατούρα που ενδηµεί στις δυνάµεις του συστήµατος. Εµείς,
λοιπόν, σ’ αυτή την πορεία θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις.
Η δική µας ευθύνη είναι αυτή ακριβώς: Με όρους πραγµατικής
δηµοκρατίας, η οποία δεν συµβιβάζεται µε τη φτώχεια και την
εξαθλίωση, που είναι η πιο θανατηφόρα µορφή βίας, όπως έλεγε
και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, να αλλάξουµε ριζικά αυτή τη ζοφερή
πραγµατικότητα που ζούµε καθηµερινά. Αυτή είναι µια πορεία
πραγµατικής ελπίδας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Πριν δώσω το λόγο στην Βουλευτή από τη Β’ Αθηνών κ. Κατερίνα Παπακώστα, προτείνω µετά για τις άλλες δύο κυρίες που
ακολουθούν, την κ. Κουντουρά και την κ. Γκερέκου να µειωθεί ο
χρόνος στα πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλα οι Βουλευτές θα τα πληρώνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυστυχώς, οι
Βουλευτές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν συµφωνεί η Αίθουσα.
Δεν θα επιβάλλει το Προεδρείο κάθε φορά τις απόψεις του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει να µιλήσουν πολλοί συνάδελφοι και αν όλοι περιορίσουµε το χρόνο
από µόνοι µας, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε πολύ καλύτερα. Ήδη είναι πολλοί λίγοι οι συνάδελφοι που έχουν µιλήσει...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ας συνεδριάζαµε και το πρωί
του Σαββάτου που δεν θέλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Παπακώστα έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και θα εργαστώ µε όλες µου τις δυνάµεις για να πετύχει και όχι για να αποτύχει, όπως η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση αλλά και η Ελάσσονα Αντιπολίτευση δυστυχώς
έκανε χθες, αποδεικνύοντας ότι δεν αντιλαµβάνεται ποιο είναι το
πατριωτικό της καθήκον και µάλιστα –λυπούµαι να το πω- και µε
εµπάθεια, όπως συγκεκριµένα έκανε προηγουµένως ο αγαπητός
συνάδελφος ψυχίατρος, κάνοντας αναφορά περί τυφλότητας.
Αυτός είναι ο ορισµός της εµπάθειας νοµίζω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Έχω να πω ότι δυστυχώς, αυτοί οι οποίοι λειτουργούν µε αυτό
τον τρόπο δεν κατάλαβαν ότι η Ελλάδα γύρισε πολιτική σελίδα,
ότι η χώρα εγκαινιάζει µια νέα εποχή για το πολιτικό σύστηµα,
όπου για πρώτη φορά όλες και όλοι υπερβαίνουµε τα κοµµατικά
στεγανά, υπερβαίνουµε τις ιδεολογίες –ναι, ακόµη αν θέλετε,τις
διαφορές- και εστιάζουµε και εργαζόµαστε πάνω στα σηµεία
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εκείνα τα οποία µας ενώνουν.
Σήµερα η χώρα µετά από µια µεγάλη περιπέτεια, µετά από δύο
δραµατικές εκλογικές αναµετρήσεις απέκτησε επιτέλους, Κυβέρνηση, η οποία -µην το ξεχνάτε και µην κάνετε το λάθος- έχει αποκτήσει ισχυρή και µάλιστα νωπή λαϊκή εντολή, να διασφαλίσει
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την παραµονή της στο
ευρώ, να κυβερνήσει µε ενότητα, µε αποτελεσµατικότητα ώστε
ο τόπος να βγει από την κρίση. Άρα, µην απεύχεσθε –είναι κρίµανα µην πετύχει αυτή η Κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει δεν
άκουσα και αντιπρόταση. Δεν άκουσα εναλλακτική πρόταση, δεν
άκουσα λύσεις, δεν άκουσα ούτε καν στοχευµένες αναφορές για
το τι διαφορετικό πρέπει να γίνει για να πάει η χώρα προς το καλύτερο. Στόχος αυτής της Κυβέρνησης είναι να επαναφέρει τη
χώρα στο δρόµο της ανάπτυξης, να αναθεωρήσει τους όρους
της δανειακής σύµβασης, το Μνηµόνιο όπως λέµε, µε στόχο να
βγούµε από το αυτό. Μέχρι τότε, όµως, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε διαρθρωτικές αλλαγές.
Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στις δεσµεύσεις που έδωσε
στον ελληνικό λαό. Μίλησε για δέσµευση ανάπτυξης, δέσµευση
κοινωνικής δικαιοσύνης, δέσµευση ασφάλειας. Ανάπτυξη, δηλαδή επενδύσεις και θέσεις εργασίας, κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών και ασφάλεια, γιατί
χωρίς την ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία του ατόµου ή ελευθερία του πολίτη ή ελευθερία του κοινωνικού συνόλου, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Στους στόχους µας αυτούς περιθώρια για
λάθος δεν υπάρχουν. Πρέπει να πετύχουµε. Για να το κάνουµε
αυτό, όµως, θα πρέπει να λειτουργήσουµε συνεργατικά µε τους
συνεταίρους εταίρους µας για να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας διασφαλίζοντας όµως παράλληλα τους όρους εκείνους και τις προϋποθέσεις, τις αναγκαίες πολιτικές για την
ανάπτυξη, για την επιτυχία της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όµως, πρώτο µέληµα αναµφίβολα είναι
να σταµατήσουµε την άνοδο της ανεργίας και παράλληλα να εργαζόµαστε ώστε να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία δεν αντέχει άλλο.
Χρειάζεται να πάµε µπροστά. Άρα, χρειάζεται σήµερα να δώσουµε ανάσα σε εκείνους τους Έλληνες που βρίσκονται –ένας
στους τρεις Έλληνες- στα όρια της φτώχειας σύµφωνα µε τα
στοιχεία της EUROSTAT και υποφέρουν. Χρειάζεται να δώσουµε
ανακούφιση σε µια κοινωνία που είχε χάσει την ελπίδα της, σε
µια κοινωνία η οποία γονάτισε από τους φόρους και τα χαράτσια
χωρίς ανταπόδοση, σε µια κοινωνία που ξενιτεύτηκε και ξενιτεύεται, σε µια κοινωνία που έχει προς το κράτος µόνο υποχρεώσεις
αλλά καµµία πρόνοια και σε µια κοινωνία που δεν µπορείς να
είσαι ούτε ανάπηρος, ούτε πολύτεκνος, ούτε καρκινοπαθής, ούτε
καν να ονειρεύεσαι να δηµιουργήσεις οικογένεια. Αυτή η Κυβέρνηση αυτό πρέπει να το αλλάξει.
Μας βρίσκει λοιπόν, και µε βρίσκουν σύµφωνη οι προγραµµατικές δεσµεύσεις της νέας Κυβέρνησης, αλλά προσωπικά οφείλω
να επισηµάνω και να τονίσω τις προτεραιότητες που εγώ έχω αντιληφθεί ότι πρέπει να αναδείξω µε την εµπιστοσύνη και το ρόλο
που µου ανέθεσαν εδώ οι συµπολίτες µου της Β’ εκλογικής περιφέρειας της Αθήνας και τους ευχαριστώ γι’ αυτό. Δεσµεύοµαι
να εργαστώ µε όλες µου τις δυνάµεις για να πετύχω ακριβώς στο
καθήκον που µου ανέθεσαν.
Έχω να επισηµάνω τα εξής ζητήµατα, που θεωρώ πάρα πολύ
σηµαντικά. Πρώτον, πρέπει η Κυβέρνηση και τα τρία κόµµατα
που τη στηρίζουµε –η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά, όπως έχουµε δεσµευθεί- να επαναφέρουµε
τη µετενέργεια. Θεωρώ ότι αν συνεχιστεί η σηµερινή κατάσταση,
το πρόβληµα θα γιγαντώνεται, άρα επιβάλλεται η επαναφορά
της µετενέργειας, δηλαδή η επιστροφή στην προτέρα κατάσταση.
Όσον αφορά στην ίση µεταχείριση γυναικών, γιατί είναι θέµα
που το Σύνταγµα της χώρας και οι νόµοι επιβάλλουν, πρέπει να
το αναδείξουµε ως στοιχείο που ενώνει και δίνει ίσες ευκαιρίες
στους ανθρώπους και δεν τους διαφοροποιεί, µε µέτρα πολιτικής
που βαθµιαία θα περιορίζουν το µειονέκτηµα των γυναικών στην
αγορά εργασίας, καθώς και ενίσχυση των παραγωγικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων γυναικών. Πρέπει να υπάρξει δηµιουργία των συνθηκών εκείνων, οι οποίες είναι απαραίτητες για
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την ισότιµη µε τους άνδρες συµµετοχή στην αγορά εργασίας ανδρών-γυναικών, διότι είναι πολύτιµοι οι ανθρώπινοι πόροι που
έχουµε ανάγκη για να αυξήσουµε το ΑΕΠ και δεν πρέπει να τους
βάζουµε στο περιθώριο. Και να ενισχύσουµε το εισόδηµα της γυναίκας ως ισότιµο µε εκείνο του άνδρα, διότι ενισχύει την οικογένεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βεβαίως, πρέπει, κυρία Πρόεδρε, να επαναφέρουµε τα µέτρα
που ίσχυαν για τους πολυτέκνους διότι είναι άµεσα µέτρα που η
προηγούµενη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάποια σηµεία τους είχαν και τα οποία
ανεστάλησαν τα τελευταία τρία χρόνια, και παρ’ ότι έχουν µηδενικό κόστος. Παράδειγµα; Οι διορισµοί πολυτέκνων γονέων εκπαιδευτικών. Οι εγγραφές, µετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών να ισχύσουν και πάλι χωρίς ποσοτικό περιορισµό και µία
σειρά από άλλα µέτρα που στη νοµοθετική µας λειτουργία θα
έχω την ευκαιρία να ξεδιπλώσω.
Για τα ΑΜΕΑ, να µου επιτρέψετε να αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να µειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τα τεχνικά
βοηθήµατα των ατόµων µε αναπηρία. Πρέπει να επανεξεταστούν
τα οριζόντια µέτρα που υποβλήθηκαν κατ’ επιταγήν του µνηµονίου σε συντάξεις, µισθούς και επιδόµατα των αναπήρων. Πρέπει
να εκσυγχρονιστεί ο ν. 2643/98 και να θεσπιστεί νέο σύστηµα ποσόστωσης, σχετικά µε το ξεχωριστό ποσοστό των ΑΜΕΑ, προκειµένου να µειωθεί το τραγικά υψηλό ποσοστό ανεργίας.
ΠΡΟΕΔΡEΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω,
κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα πρέπει και όσον αφορά στα Σώµατα Ασφαλείας αλλά και τις Ένοπλες Δυνάµεις –άκουσα προηγουµένως τον κύριο Υπουργό- να δούµε µε πολύ µεγάλη
σοβαρότητα το θέµα της µη περαιτέρω µείωσης των ειδικών
τους µισθολογίων. Αν θέλουµε να έχουµε ασφάλεια, αν θέλουµε
να έχουµε ισχυρή εθνική άµυνα, αν θέλουµε να µην έχουµε εκπτώσεις σε αυτά τα ζητήµατα θα πρέπει να δούµε και το πρακτικό κοµµάτι τη µη περαιτέρω µείωσης των ειδικών µισθολογίων.
Τέλος, νοµίζω ότι όλοι, αντιλαµβανόµενοι ότι το ύψιστο εθνικό
µας καθήκον ξεπερνάει τα κόµµατά µας, θα δώσουµε σε αυτή τη
Βουλή τη δυνατότητα να µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των πολιτών, οι οποίοι µας έδωσαν ισχυρή εντολή στον καθένα
ξεχωριστά να εργαστούµε προς όφελος αυτής της χώρας και όχι
προς όφελος των δικών µας, κοµµατικών σχηµατισµών.
Παρέχω, λοιπόν, ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µε την
ευχή και την επίπονη δική µου προσπάθεια να εργαστεί προς την
σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Κουντουρά εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Α’ Αθηνών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δυόµισι χρόνια µέσα καταφέραµε η πατρίδα µας να έχει ανθρωπιστική κρίση. Εδώ, βέβαια,
ζούµε µια υποκρισία. Η Νέα Δηµοκρατία κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ
για την καταστροφή της Ελλάδος και µέχρι προχθές µιλούσε για
εξεταστική επιτροπή για το πώς µπήκαµε στο µνηµόνιο.
Την Παρασκευή, όµως, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Βενιζέλο για το θάρρος του να µπει στην Κυβέρνηση και σύσσωµη
η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούσε τον κ. Βενιζέλο µόλις τελείωσε την οµιλία του, ο οποίος να
σας θυµίσω µαζί µε τον κ. Παπανδρέου και κ. Παπακωνσταντίνου
οδήγησαν την πατρίδα µας στην γκιλοτίνα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που µε το λεγόµενο επιτυχηµένο PSI ρήµαξαν
ασφαλιστικά ταµεία, πανεπιστήµια, νοσοκοµεία αφήνοντας ανέγγιχτους τους ξένους κερδοσκόπους.
Φυσικά, µεθοδευµένα µπήκαµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, για να βρεθούµε µε νέα δάνεια προκειµένου να πληρώσουµε τα παλιά δάνεια και φυσικά τους τόκους και τα χρεολύσια,
δεσµεύοντας φυσικά την ίδια ώρα τον εθνικό µας πλούτο, παρα-
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δίδοντας εθνική κυριαρχία και υιοθετώντας ένα µνηµόνιο που
φέρνει οριζόντιες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, άγρια φορολόγηση σε εισοδήµατα που δεν υπάρχουν, φτώχεια, ανέχεια,
ισοπέδωση της αγοράς, λουκέτα και όλο περισσότερη ανεργία.
Έντροµοι ακούµε και διαβάζουµε για τις καθηµερινές αυτοκτονίες. Άνθρωποι, συµπολίτες µας, οικογενειάρχες που πελαγώνει η ψυχή τους από την απόγνωση, τα χρέη, τις εισπρακτικές
που τους ενοχλούν, πηδούν από τα µπαλκόνια, ακόµα και από
την Ακρόπολη. Η µία αυτοκτονία έγιναν δύο και προχθές έγιναν
πέντε.
Μιλάµε για αρρώστους που δεν µπορούν να πάρουν τα φάρµακά τους, δεν τα βρίσκουν και αν τα βρουν δεν µπορούν να τα
αγοράσουν. Για το 68% των Ελλήνων που είναι στο όριο της φτώχειας. Για τα τετρακόσιες χιλιάδες υποσιτισµένα παιδιά, για τους
ανθρώπους στην ηλικία των γονιών µας που τρώνε µέσα από τα
σκουπίδια, που στη δική µου περιφέρεια, στην Α’ Αθήνας, δυστυχώς, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβληµα. Και φυσικά θα ακούσατε για τη µάνα στην Κρήτη που έκλεψε ένα γάλα για τα παιδιά
της και πήγε φυλακή.
Εδώ µας έχει οδηγήσει το µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εποχή του Γιάννη Αϊγιάννη, στους «Άθλιους» του Βίκτωρος Ουγκό. Αυτή την πολιτική που στηρίζετε εσείς σήµερα
µε την παρουσία σας εδώ και θέλετε το βράδυ να δώσετε ψήφο
εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση. Τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας ότι θα δώσετε ψήφο εµπιστοσύνης; Για να φέρει η Κυβέρνηση τη φορολογική επιδροµή που ξεσπάει αυτές τις µέρες
εναντίον εκατοµµυρίων οικονοµικά, κοινωνικά εξασθενισµένων
συµπολιτών µας; Πού θα βρουν τα λεφτά να πληρώσουν; Θα
τους πάρουν τα σπίτια και την περιουσία, αυτά που οι ταλαίπωροι
κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσουν και τους βάζετε
άδικους φόρους γιατί το µεγάλο πάρτι έγινε και σήµερα θα πληρώσουν το λογαριασµό οι απλοί πολίτες; Με την απειλή κατάσχεσης ακόµη και για χρέη 300 ευρώ και την απειλή σύλληψης
για χρέη άνω των 3.000 ευρώ;
Σα να µην έφταναν όλα αυτά, η κοινωνία οδηγείται στην πλήρη
εξόντωσή της µε το πρόβληµα της εγκληµατικότητας. Τεράστιο
πρόβληµα του οποίου µέρος οφείλεται στην παράνοµη µετανάστευση. Πάνω από ένα εκατοµµύριο, τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο. Τον ακριβή αριθµό δεν τον ξέρουµε, όµως, αυτό που
ξέρουµε είναι ότι οι κάτοικοι είναι όµηροι µέσα στις ίδιες τους
τις γειτονιές και σφαγιάζονται µέρα µεσηµέρι για 50 ευρώ.
Είχα παρέµβει µε άρθρο µου στις 30 Μαρτίου µιλώντας για
δράση τώρα, πρόληψη µετά. Διότι, άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. Εµείς, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες φέρνουµε νόµο για
κατάργηση του νόµου Ραγκούση περί απόδοσης ιθαγένειας που
άνοιξε την πόρτα στην απόλυτη ασυδοσία. Τον φέρνουµε τη Δευτέρα και σας καλούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τον στηρίξετε όλοι.
Για να δώσουµε, λοιπόν, ένα τέλος σε όλα αυτά θα περίµενε
κανείς η Κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την προστασία της
ελληνικής οικογένειας, όπως µας είπαν, για τη στήριξη της κοινωνίας, για την ανάπτυξη και πάνω από όλα για την κατάργηση
του µνηµονίου, γιατί αυτό είναι το πρόβληµα και όχι η λύση. Αντί,
όµως, για δράση, τι ακούσαµε; Τον Πρωθυπουργό να διαβάζει
µία λίστα ευχών, να αναγγέλλει παζάρι πωλήσεων και να µην δεσµεύεται για κανένα φιλοκοινωνικό µέτρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να το καταλάβετε. Δεν
µπορούµε πια να ζούµε µε δανεικά. Μιλάµε για µεταρρυθµίσεις,
για ανάπτυξη, για ασφάλεια µε αόριστα και άτολµα µέτρα. Και
όλα αυτά τα ακούµε στη θεωρία συνέχεια. Στην πράξη δεν βλέπουµε τίποτα. Παραδείγµατος χάριν, στον τουρισµό, πολύ
σωστά να κατέβει ο ΦΠΑ. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε
στο 5%, η Κυβέρνηση λέει στο 13%. Γιατί τώρα; Γιατί δεν έγινε
µε την προηγούµενη συγκυβέρνηση; Γιατί δεν έχει γίνει τόσα
χρόνια κάτι που να µπορεί πραγµατικά να έχει όφελος η Ελλάδα
όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι ο τουρισµός είναι η βαριά µας βιοµηχανία; Αυτή την στιγµή συγκεκριµένα αιµορραγεί ο τουρισµός
στα Δωδεκάνησα και στο ανατολικό Αιγαίο από τη µεταφορά
τουριστών προς τη Μικρά Ασία µε ανεξέλεγκτα τουρκικά τουριστικά πλοιάρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού τροµοκράτησαν τον ελ-
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ληνικό λαό, τον παραπλάνησαν µε ψεύτικα διλήµµατα, του αρπάξανε την ψήφο, ξέχασαν όλες τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι τεχνοκράτης, είπε
την αλήθεια. Είπε «ξεχάστε τη διαπραγµάτευση, δεν µπορεί να
γίνει διαπραγµάτευση, πρώτον, γιατί είµαστε πιστοί και αφοσιωµένοι στις υπογραφές µας και δεύτερον, για να γίνει διαπραγµάτευση χρειάζονται δύο κι εµείς δεν έχουµε τη δύναµη ούτε την
ικανότητα να ζητήσουµε από τους άλλους να διαπραγµατευτούν». Αυτή είναι η αλήθεια.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, θα είµαστε παρόντες σ’
αυτήν τη Βουλή παρεµβαίνοντας δυναµικά για την προστασία
της εθνικής κυριαρχίας µας, την προστασία της ελληνικής οικογένειας και για να δοθεί επιτέλους ένα τέλος στον κατήφορο
αυτής της πολιτικής του µνηµονίου της λιτότητας που απαγορεύει την ανάπτυξη. Η Ελλάδα µπορεί αλλιώτικα, µπορεί καλύτερα, απαλλαγµένη από δυνάστες και δανειστές και στηριζόµενη
στο µεγάλο εθνικό πλούτο της και στις δικές της µεγάλες κοινωνικές δυνάµεις, στις δυνατότητες των δικών µας ανθρώπων. Για
µια Ελλάδα ελεύθερη για να έχουµε εµείς και τα παιδιά µας ένα
µέλλον.
Γι’ αυτό καταψηφίζω την Κυβέρνηση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Κουντουρά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό
Δωδεκανήσου κ. Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης για πέντε
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ποιος αποφάσισε τη µείωση του χρόνου;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, η δική µου σειρά
ήταν τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, µε συγχωρείτε. Έκανα λάθος. Ήταν η σειρά της κ. Γκερέκου, αλλά µιας και ανέβηκε ήδη στο Βήµα ο κ. Υψηλάντης ας
µιλήσει εκείνος και θα ακολουθήσει η κ. Γκερέκου. Παρακαλώ δικαιολογήστε ένα λάθος στην Προεδρεύουσα.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαιτέρως µεγάλη η τιµή για εµένα να εκπροσωπώ στο εθνικό µας Κοινοβούλιο τα Δωδεκάνησα, ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια
της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας. Συνάµα, είναι και µεγάλη η
ευθύνη έναντι των συµπατριωτών µου που µε τίµησαν µε την
ψήφο τους και µάλιστα αυτή την ιδιαίτερη και κρίσιµη για τη
χώρα µας περίοδο.
Στο ξεκίνηµα της ΙΕ’ Βουλευτικής Περιόδου καλούµαστε να εγκρίνουµε τις, κατά το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής,
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης
υπό τον κ. Αντώνη Σαµαρά.
Είναι γνωστό ότι η ΙΔ’ Βουλευτική Περίοδος διήρκησε µόλις
λίγες µέρες, αφού παρά τη σαφή λαϊκή εντολή για σχηµατισµό
κυβέρνησης –τώρα θα κοιτώ και προς αυτή την πλευρά, συνήθως
οι συνάδελφοι βλέπουν µόνο προς τα αριστερά- για ευνόητους
λόγους και µε κύρια ευθύνη της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν κατέστη δυνατό στη χώρα µας να σχηµατιστεί κυβέρνηση.
Έτσι, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου ο ελληνικός λαός, κατά
τρόπο καταλυτικό, έδειξε το δρόµο. Ο λαός µας ζήτησε από τον
πολιτικό κόσµο της χώρας να του µιλήσει µε ξεκάθαρα χαρτιά,
να του διασφαλίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας µας και
την παραµονή µας στην Ευρωζώνη, µε αναδιαπραγµάτευση των
άδικων και αναποτελεσµατικών µέτρων του µνηµονίου που ζηµιώνουν και τη χώρα µας και συντηρούν την ύφεση και την οπισθοδρόµησή της.
Άλλωστε –και ειπώθηκε και κατά τη συζήτηση- αυτό είναι και
η πεµπτουσία λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η συνεχής διαβούλευση και η συνεχής διασφάλιση
και των εθνικών συµφερόντων µέσα από διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες και µεθόδους.
Ο λαός µας, λοιπόν, ζήτησε από την Κυβέρνηση τη -µε γρήγο-
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ρους ρυθµούς- εξάλειψη του σπάταλου, γραφειοκρατικού και µη
αποδοτικού κράτους, να αγωνιστεί για την καταπολέµηση της
διαφθοράς, να λάβει µέτρα που µε ασφάλεια οδηγούν στην ανάκαµψη και την ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, µε την κατάργηση των αντικινήτρων που απονευρώνουν την
πραγµατική οικονοµία µας και το επιχειρείν, που θα δηµιουργεί
νέες θέσεις εργασίας και θα µειώνει την ανεργία.
Και η Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης αποτελεί ακριβώς αυτή
την έκφανση της θέλησης της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού
µας που επιθυµεί σύντοµα να βγει από τον εφιάλτη που ζει, την
πλειοψηφία του λαού µας που δεν βάζει κράνη, αλλά αναζητεί
την εθνική οµοψυχία και τη συµπόρευση και ταυτόχρονα κράτησε δικλίδες ασφαλείας από εκείνους που θέλησαν να εκµεταλλευθούν αυτή την εθνική αναγκαιότητα, προκειµένου µε ευχέρεια
να συνεχίσουν το γνωστό τους έργο, εκείνο του λαϊκισµού, του
κρατισµού, της εσωστρέφειας της χώρας, της οπισθοδρόµησης
και των ξεπερασµένων και καταδικασµένων από τις κοινωνίες της
Ευρώπης πολιτικών συστηµάτων, αλλά και έναντι εκείνων των
πολιτικών κενολόγων που αυτοαναγορεύονται σε εισαγγελείς
του δηµοσίου βίου, εφαρµόζοντας όµως το δικό τους αυθαίρετο
και έωλο νόµο και που σαφώς ξεχνούν και ξεπερνούν το αναγκαίο, ειδικότερα σήµερα για τη χώρα µας, ελληνικό µέτρο.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς µε την παρέµβασή του
επί των προγραµµατικών δηλώσεων έδωσε µε σαφήνεια το
στίγµα αυτό. Το ίδιο έπραξαν και οι µέχρι τώρα Υπουργοί της Κυβέρνησης που έλαβαν το λόγο. Το αποδεικνύουν επίσης και οι
µέχρι σήµερα επιλογές του κυρίου Πρωθυπουργού µε την επανίδρυση των Υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας και Τουρισµού,
δύο τοµέων που άµεσα µπορούν να υποβοηθήσουν τη βελτίωση
της σηµερινής κρίσιµης κατάστασης της χώρας µας.
Επίσης, µας έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζει και η νησιωτική
Ελλάδα, η οποία αντιµετωπίζει σε µεγαλύτερο βαθµό το οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα της χώρας, λόγω των προβληµάτων
που προκαλεί η νησιωτικότητα, υπενθυµίζοντας στην Εθνική Αντιπροσωπεία το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, ότι
ακόµα και στις σηµερινές συνθήκες κρίσης, αυτές που περνά η
χώρα µας, ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκησης όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες
συνθήκες των νησιωτικών ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για
την ανάπτυξή τους.
Εντυπωσιακός, επίσης, είναι και ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η Κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, µε σεµνότητα και µε
διάθεση περιστολής των περιττών, γεγονότα που ενισχύουν τη
σηµερινή µου απόφαση να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένες εξειδικευµένες παρατηρήσεις σχετικά µε τα Δωδεκάνησα, παρατηρήσεις συµβατές µε τις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην αναγκαιότητα δηµιουργία
ενός αποτελεσµατικού νησιωτικού συστήµατος υγείας, ώστε κανένας νησιώτης να µην αισθάνεται πλέον ανασφαλής. Η αναφορά στο Θεραπευτήριο της Λέρου έχει µέχρις ενός σηµείου
δόση αληθείας. Από εκεί και πέρα, πραγµατικά πρέπει να δούµε
τη µετεξέλιξη του και είναι θέµα πολύ σηµαντικό.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στη χάραξη ενός λειτουργικού
συστήµατος συγκοινωνιακής κάλυψης της Δωδεκανήσου, ώστε
κανείς Δωδεκανήσιος να µην αισθάνεται πλέον αποµονωµένος.
Η τρίτη παρατήρηση αφορά στη διόρθωση των κακώς κειµένων της διοικητικής µεταρρύθµισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, δώστε µου ένα επιπλέον λεπτό.
Ο «Καλλικράτης» αδίκησε ιστορικά, διοικητικά, λειτουργικά,
αναπτυξιακά, πολιτισµικά τα Δωδεκάνησα. Για το γεγονός αυτό
σαφώς δεν ευθύνονται οι Κυκλαδίτες ούτε οι Κυκλάδες. Η λεγόµενη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν λειτουργεί, δυσλειτουργεί.
Οι δύο πρώην Νοµοί Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι έτοιµοι
να διαχωριστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά επ’ ωφελεία και των πολιτών αλλά και της εθνικής οικονοµίας. Ακόµη,
άµεσα πρέπει να δώσουµε λύσεις για την υποστελέχωση των µικρών νησιωτικών δήµων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον τοµέα του τουρισµού, πράγµατι –και µε αφορµή το νέο
Υπουργείο και την κυρία Υπουργό- πρέπει να αντιµετωπιστούν οι
φετινές απώλειες και άµεσα να στηριχθεί η τουριστική επιχειρηµατικότητα, ενδεχοµένως µέσα από κοινοτικά κονδύλια.
Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρµόσουµε µέτρα που θα ενισχύουν
την επιµήκυνση του τουρισµού. Δεν είναι δυνατόν –ας το καταλάβουµε όλοι- να δουλεύουµε τρεις µήνες για να τρώµε δώδεκα.
Αυτό δεν συµφέρει ούτε τη χώρα ούτε τους πολίτες ούτε βέβαια
και την εθνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ολοκληρώνοντας,
κυρία Πρόεδρε, θέλω να καλέσω την Κυβέρνηση να αναλάβει
πρωτοβουλία διάσωσης εκείνων των ιστορικών µνηµείων, ιδιαίτερα της Ρόδου, που καταρρέουν. Είναι εθνική ανάγκη, είναι
ιστορική ευθύνη µας. Με αυτή την έννοια, θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, µε τη βεβαιότητα ότι θα πετύχει στο
έργο της και σύντοµα θα ξαναδούµε τον ελληνικό λαό να χαµογελά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υψηλάντη.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Αγγελική Γκερέκου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κερκύρας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
αυτή την ύστατη προσπάθεια δηµοσιονοµικής ανάκαµψης και
επαναπροσδιορισµού της σύγχρονης εθνικής µας ταυτότητας
µέσα στην Ευρώπη, µαζί µε την Ευρώπη, πιστεύω πως το εγχείρηµα µιας κυβέρνησης αποτελούµενης από τρία κόµµατα δηµιουργεί, έστω και κάτω από αυτές τις έκτακτες συνθήκες, την
αρχή µιας νέας αντίληψης για το πολιτικό µας σύστηµα, αυτή της
συνεργασίας.
Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης
είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και η
άµεση αποκατάσταση της απαξιωµένης εικόνας της χώρας µας
σε διεθνές επίπεδο. Μόνο έτσι θα ξεπαγώσει και θα λειτουργήσει
ξανά η σχεδόν αδρανοποιηµένη µηχανή της χιλιοειπωµένης ανάπτυξης.
Μπορούµε να το πετύχουµε αυτό; Γνώµη µου είναι πως ναι.
Δυνατότητες έχουµε πάρα πολλές, όµως –ως συνήθως- είτε δεν
τις βλέπουµε είτε ιεραρχούµε τα πράγµατα µε λανθασµένο
τρόπο. Ένα κλασικό και πιο κραυγαλέο, θα έλεγα, παράδειγµα
αυτής µας της αντιµετώπισης είναι και ο τουρισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι πολύ λίγοι στο πολιτικό σύστηµα έχουν κατανοήσει πραγµατικά το εύρος και το
βάθος της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα µας. Δεν είναι
µόνο ότι ο τουρισµός συµβάλλει έως και 20% του ΑΕΠ της χώρας
και απασχολεί σχεδόν το 20% του ανθρώπινού της δυναµικού.
Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Με την έννοια της διάχυσης των
θετικών αποτελεσµάτων θα µπορούσαµε να πούµε πως ο τουρισµός είναι ο τοµέας µε την ευρύτερη λαϊκή συµµετοχή και την
βαθύτερη διείσδυση από κάθε άλλη οικονοµική δραστηριότητα
στην ελληνική κοινωνία.
Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για πολλούς άλλους
ακόµα ο τουρισµός θα έπρεπε να έχει µαζί µε τη ναυτιλία ύψιστη
προτεραιότητα για µια χώρα όπως η Ελλάδα. Και όµως δεν έχει.
Επιτρέψτε µου λοιπόν να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις για τον τοµέα του τουρισµού.
Κύριοι συνάδελφοι, η επαναδηµιουργία ξεχωριστού Υπουργείου
Τουρισµού είναι µια ενέργεια η οποία δεν µπορεί παρά να βρίσκει
σύµφωνους όσους κατ’ ελάχιστα έχουν ασχοληθεί µε τον τουρισµό. Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, αν µπείτε στον κόπο και µελετήσετε τη διαχρονική διοικητική εξέλιξη και δοµή του τουρισµού στη χώρα µας, θα δείτε ότι µέχρι σήµερα οι υπηρεσίες τουρισµού έχουν στεγαστεί σε διαφορετικό Υπουργείο και µε διαφορετική νοµική µορφή ούτε µια ούτε δύο ούτε τρεις αλλά είκοσι
τέσσερις φορές. Αν προσθέσουµε τα λογότυπα που είναι µέχρι
δεκαπέντε από το 1991, καταλαβαίνετε την απόλυτη σύγχυση.
Για να το πούµε απλά, ούτε συνέπεια υπάρχει ούτε συνέχεια.
Αν επιθυµούµε πραγµατικά να επιλύσουµε τα διαρθρωτικά
προβλήµατα που ταλανίζουν τον ελληνικό τουρισµό για περισ-
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σότερες από τρεις δεκαετίες, θα πρέπει αυτή τη θεσµική αναβάθµιση που σήµερα επιχειρούµε ξανά, να τη θωρακίσουµε και
να την εξοφλήσουµε. Όσο για τον τόσο σηµαντικό και πολύπαθο
ΕΟΤ, αν κάποια στιγµή αυτοί οι δύο οργανισµοί δεν λειτουργήσουν ως ένα Σώµα µε διακριτούς όρους, τότε αναγκαστικά ο
ένας από τους δύο θα περιπέσει σε αχρηστία.
Πώς να υπάρξει όµως συνέπεια και συνέχεια στον τουρισµό,
κύριοι συνάδελφοι, όταν λείπει η πρώτη και πιο αναγκαία ουσιαστική προϋπόθεση που είναι ο συντονισµός; Εάν θεωρούµε τον
τουρισµό ως την κεντρική αρτηρία άµεσης τροφοδότησης της
ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιµη περίοδο,
αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης, θα πρέπει πρωτίστως να
πάψουµε να τον αντιµετωπίζουµε ως το ζιζάνιο στα χωράφια των
περισσοτέρων Υπουργείων. Σκεφτείτε το λίγο.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για το χωροταξικό και τον τουρισµό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης καθορίζει τις
επενδυτικές πολιτικές για τον τουρισµό, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας ρυθµίζει τα ζητήµατα θαλάσσιου τουρισµού αλλά και ζητήµατα όπως είναι η τόσο σηµαντική για την Ελλάδα κρουαζιέρα
και η πλήρης άρση του καµποτάζ που ξεκίνησε από το 2010. Το
Υπουργείο Παιδείας συνδέεται µε την ανώτατη εκπαίδευση της
τουριστικής εκπαίδευσης. Για να µην αναφέρουµε ότι πολλά µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι υπαγόµενοι φυσικά στο Υπουργείο
Πολιτισµού κλείνουν στις 14.00 το µεσηµέρι την ίδια στιγµή διαφηµιζόµενοι από το Υπουργείο Τουρισµού. Ο κατάλογος είναι τεράστιος, ατέλειωτος.
Υπάρχει, λοιπόν, ορατό, σαφές σχέδιο εθνικής κεντρικής πολιτικής για τον τουρισµό; Υπάρχει πουθενά κεντρική πολιτική για
συντονισµό των θέσεων και των στόχων µε µετρήσιµα, ορατά
αποτελέσµατα; Υπάρχει κεντρικός έλεγχος για το να υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί; Η απάντηση είναι προφανώς όχι.
Παρ’ όλες τις καλές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς
αν συνεχίσουµε έτσι, δεν θα µπορέσουµε ποτέ να λύσουµε χρόνια προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού που όχι µόνο δεν µας
ζητάνε χρήµατα αλλά θα µας φέρουν µεγάλα έσοδα στη χώρα
µας σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο.
Παραδείγµατα. Νοµοθετήµατα όπως εκείνα για τον αγροτουρισµό συνδέονται µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ιαµατικός τουρισµός συνδέεται µε το Υπουργείο Υγείας. Αυτά
είχαν παραδοθεί σχεδόν ολοκληρωµένα κατά τη θητεία µου στο
αρµόδιο Υπουργείο και δεν έχουν βρει µέχρι σήµερα το δρόµο
για την Βουλή. Πώς µπορούµε να µιλάµε ακόµα για τουριστική
ανάπτυξη, όταν δεν έχουµε µέχρι σήµερα ένα κοινά αποδεκτό
χωροταξικό πλαίσιο που θα οργανώσει µε αίσθηση του µέτρου,
της κάθε τοπικής ταυτότητας που είναι αναγκαία για την καινούργια µας εθνική ταυτότητα, τις χρήσεις γης και θα δώσει όπως
είναι για παράδειγµα σε πολύ ανεπτυγµένες τουριστικές περιοχές όπως είναι το νησί µου η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κρήτη, η Χαλκιδική µια νέα πνοή ακόµα και σε µικρούς και όχι τόσο γνωστούς
προορισµούς.
Πόσο κοστίζει επιτέλους η συνεργασία στα συναρµόδια
Υπουργεία ώστε να κατατεθεί ένα σχέδιο νόµου για τα υδατοδρόµια, που είχαµε δουλέψει από το 2010; Είναι έτοιµο. Είναι ζωτικότατης σηµασίας για την περιφερειακή και νησιωτική
ανάπτυξη. Εµείς στο Ιόνιο το γνωρίζουµε πολύ καλά, αλλά και
στο Αιγαίο φυσικά. Αρκεί να προσθέσουµε λοιπόν και µόνο τα
παραπάνω παραδείγµατα και θα έχουµε µπροστά µας τη µεγάλη
προβληµατική αντιµετώπιση και εντέλει εικόνα του ελληνικού
τουρισµού.
Σήµερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ είναι η κατάλληλη
στιγµή να σκεφτούµε και να συζητήσουµε ότι η πολυσύνθετη
υποστήριξη του τουριστικού φαινοµένου απαιτεί την αναβάθµιση
και την ουσιαστική µετεξέλιξη της δοµής του Υπουργείου Τουρισµού σε έναν κεντρικό φορέα συντονισµού τουριστικής ανάπτυξης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το παράδειγµα της οργάνωσης,
της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, που
ήταν ένα µεγάλο αθλητικό, πολιτιστικό αλλά και τουριστικό γεγονός, µπορεί να µας δείξει το δρόµο. Ας το συζητήσουµε σοβαρά, ειλικρινά µε όσους γίνεται περισσότερους.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας το µεγάλο εµπόδιο του καταιγισµού της αρνητικής δηµοσιότητας και του σο-
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βαρού κλίµατος που έχει δεχθεί η εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό και εδώ χρειάζεται πολύ επείγουσα και οργανωµένη προσπάθεια. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ανάκαµψης του
τουριστικού τοµέα σταθεροί συνοµιλητές µας πρέπει να είναι
όλοι οι φορείς και οι εργαζόµενοι, όλοι εκείνοι δηλαδή που διαθέτουν και τεχνοκρατική αλλά και βιωµατική προσέγγιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, ας µην ξεχνάµε κάτι. Όλες αυτές οι αρνητικές επιθέσεις
στη χώρα µας είχαν και το αντίθετο αποτέλεσµα και αυτό δεν
είναι άλλο από τη δηµιουργία ενός νέου κύµατος φιλελλήνων.
Αυτό το θετικό για τη χώρα µας, αυτό το ανθρώπινο παγκόσµιο
κεφάλαιο σε συνδυασµό µε τους Έλληνες της διασποράς, αυτόν
τον κοιµώµενο σχεδόν γίγαντα για την Ελλάδα πρέπει µε κάθε
τρόπο να το αγκαλιάσουµε, να το ενισχύσουµε και να το αξιοποιήσουµε. Είναι µια απτή απόδειξη του πώς ο τουρισµός µπορεί να
λειτουργήσει ως µια ήπια µορφή εξωτερικής πολιτικής και πολιτισµικής διπλωµατίας.
Κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί για τον ελληνικό τουρισµό είναι
πιο απαιτητικοί από ποτέ. Όσο πιο γρήγορα, µεθοδικά, µε τόλµη
και αποφασιστικότητα το επιχειρήσουµε, τόσο πιο µεγάλα θα
είναι τα οφέλη για τη χώρα µας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ δηµόσια και από καρδίας
καλή επιτυχία στην κ. Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο Τουρισµού,
ένα τόσο σηµαντικό και δύσκολο Υπουργείο. Θέλω να τη διαβεβαιώσω ότι η πρόθεσή µας για µια δηµιουργική συνεργασία, για
αυτήν την εθνική προσπάθεια για τον ελληνικό τουρισµό είναι δεδοµένη. Θα είµαστε εδώ για να ενισχύουµε ό,τι θετικό και να διαφοροποιούµαστε εκεί που διαφωνούµε. Είναι όµως στόχος όσο
γίνεται περισσότερο να ασχοληθούµε µε αυτό το εθνικό µας σύστηµα. Οι εγκλωβισµένες δυνάµεις του ελληνικού τουρισµού
είναι ανεξάντλητες. Ας τις ελευθερώσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθάνοµαι µεγάλη τιµή που µου
δίνεται η ευκαιρία να µιλώ σε αυτό το Σώµα από το Βήµα αυτό.
Θα επιχειρήσω στην παρουσίασή µου ύστερα από µια πολύ σύντοµη εισαγωγή και ορισµένα σχόλια να περιγράψω µε αδρές
γραµµές την υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα που κληθήκαµε
να θεραπεύσουµε και να σας δώσω ορισµένες από τις προτεραιότητες και τους σκοπούς της συγκεκριµένης µας πολιτικής σε
ό,τι αφορά τον τοµέα της γεωργίας αναφερόµενος σίγουρα στα
εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας, που κυρίως είναι το ανθρώπινο δυναµικό, ο τόπος µας, τα εργαλεία του ΕΣΠΑ , το
«Μπαλτατζής 1» και το ερχόµενο «Μπαλτατζής 2» µε την νέα
ΚΑΠ.
Θα µπορούσα να πω µε δύο λόγια και να συνοψίσω από την
αρχή ό,τι είπαµε αναλαµβάνοντας το Υπουργείο µε τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρακόπουλο, δηλαδή ότι σκοπός µας είναι η
γεωργία που ήταν ο πιο σηµαντικός πυλώνας ανάπτυξης του
τόπου µας, να µπορεί να ξαναγίνει. Αν τα καταφέρουµε θα τα καταφέρει και ο τόπος.
Η γεωργία µε την ευρύτερη έννοια, δηλαδή της φυτικής, ζωικής, δασικής παραγωγής, της ιχθυοπαραγωγής µε την παράλληλη ανάπτυξη της περιφέρειας αποτέλεσε πυλώνα πάνω στον
οποίο στηρίχθηκε η επίλυση γιγάντιων προβληµάτων που αντιµετώπισαν δύο γενιές προγόνων µας, και η γενιά των παππούδων
µας µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και η γενιά των πατεράδων µας από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον Εµφύλιο.
Η ανάπτυξη της γεωργίας και της περιφέρειας έλυσε το επισιτιστικό πρόβληµα του τόπου µας, δηλαδή χορτάσαµε ψωµί και
γίναµε αυτάρκεις σε τρόφιµα, κάτι που χάσαµε στα χρόνια µας.
Έδωσε δουλειά σε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Είναι µεγάλη
«δεξαµενή» η απασχόληση στη γεωργία. Αποτέλεσε βάση για την
ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τοµέα και
υποστήριξε την εξωστρέφεια, υποστηρίζοντας τις εξαγωγές. Ελ-
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ληνικά προϊόντα όπως ο καπνός, η σταφίδα, τα σιτηρά, τα
όσπρια, το βαµβάκι, το αµπέλι, τα τεύτλα, τα φρούτα, τα πρώιµα
κηπευτικά, στήριξαν την ελληνική βιοµηχανία και είχαν θετικές
συνέπειες στο εξαγωγικό συνάλλαγµα. Η γεωργία βελτίωνε συνεχώς το δηµογραφικό µας πρόβληµα µε τις πολυµελείς οικογένειές της.
Τέλος, η γεωργία υποστήριξε κι άλλες πολιτικές του τόπου
µας, αυτές της ανοικοδόµησης των αστικών κέντρων. Από κει
ήταν οι εργάτες οικοδόµοι. Από κει άρχισε η ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Από κει ήταν οι βιοµηχανικοί εργάτες και του τόπου
µας και της Γερµανίας και του Βελγίου.
Να γιατί προείπα ότι η γεωργία ήταν πυλώνας ανάπτυξης της
χώρας τα προηγούµενα εκατό χρόνια. Η κοινωνία µας χρωστάει
στη γεωργία και θα πρέπει κάποια στιγµή να πει µπράβο σ’ αυτούς τους ανθρώπους γι’ αυτά τους τα κατορθώµατα. Θέλω απ’
αυτό το Βήµα να τους πω να είναι περήφανοι για ό,τι έκαναν και
κάνουν και σήµερα.
Πρέπει να πούµε ότι γεωργοί, γεωτεχνικοί, επιστήµονες, ερευνητές, γεωπονικές σχολές, βιοµήχανοι, βιοτέχνες κ.λπ. κατάφεραν για µία καλλιέργεια σαν το βαµβάκι -που δεν το είχαν
ξαναδεί- να κάνουν να µιλάει όλος ο κόσµος. Τα θερµοκήπια δεν
τα είχαν ξαναδεί ποτέ στην καλλιέργεια και έκαναν όλη την Ευρώπη να µιλάει γι’ αυτά και να γεµίσει από ελληνικά φρέσκα
φρούτα και λαχανικά.
Κατά την περίοδο των προηγούµενων χρόνων βελτιώθηκε η
κοινωνία µας και κατά συνέπεια και το κοµµάτι της κοινωνίας µας
που απαρτίζεται από το γεωργικό κόσµο. Είναι σίγουρο ότι η
γενιά µας περνάει καλύτερα απ’ ό,τι περνούσαν οι γονείς µας και
πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περνούσαν οι παππούδες µας. Μια σειρά
όµως διεθνών εξελίξεων, τεχνολογικών επιτευγµάτων και λανθασµένων προτεραιοτήτων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και
στη χώρα µας συρρίκνωσαν τη γεωργία. Μια γεωργία µε αυτάρκεια την έκαναν ελλειµµατική, το εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών µας προϊόντων γίνεται τα τελευταία χρόνια σταθερά
αρνητικό µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων να κοστίζουν
περί τα 6,5 δισεκατοµµύρια, ενώ οι εξαγωγές µας είναι 4,5 δισεκατοµµύρια. Το εισόδηµα των γεωργών µας µειώνεται σταδιακά.
Μόνο τον τελευταίο χρόνο το εισόδηµα των γεωργών συρρικνώθηκε κατά περίπου 5%, ενώ δεν µειώθηκε η παραγωγή τους ούτε
η αξία των παραγόµενων προϊόντων. Αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσµα της αύξησης του κόστους παραγωγής ένεκα της αύξησης
του κόστους των εισροών στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή
πετρέλαια, ενέργεια, λιπάσµατα, φάρµακα, σπόροι κ.λπ.. Όλα
αυτά στρέβλωσαν την ισορροπία φυτικής και ζωικής παραγωγής
στη γεωργία µας, οδηγώντας σ’ ένα γιγάντιο έλλειµµα κυρίως
στη ζωική παραγωγή και στα προϊόντα της, µε εξαίρεση ίσως την
ιχθυοπαραγωγή όπου η χώρα µας προχωράει πολύ ικανοποιητικά.
Στρεβλώσεις είχαµε και στη φυτική παραγωγή, δηλαδή ειδικά
στα ξηρικά, τα µη αρδευόµενα χωράφια µας που είναι και κοντά
στο 70% της καλλιεργούµενης έκτασης όπου για χιλιάδες χρόνια
εναλλάσσονταν τα σιτηρά µε τα όσπρια, τα ψυχανθή δηλαδή, φασόλια, βίκη, φακές, λαθούρια, τριφύλλι και δευτερευόντως καπνός, διασφαλίζοντας ικανοποιητική και καλή τροφή στον
άνθρωπο και φυσικά και ζωοτροφές. Τα όσπριά µας ήταν κύριο
συστατικό της διατροφής µας. Οι επιδοτήσεις όµως στα ξηρικά
χωράφια µόνο των σιτηρών ουσιαστικά εξαφάνισαν τα όσπρια
από το τραπέζι µας και από την κτηνοτροφία, οδηγώντας τα χωράφια αυτά στη µονοκαλλιέργεια µ’ όλες τις δυσάρεστες συνέπειές της.
Έτσι, µία χώρα που θέλετε να λέγεται γεωργική, πέρσι κατανάλωσε έντεκα χιλιάδες οκτακόσιους τόνους φακής εκ των
οποίων οι έντεκα χιλιάδες διακόσιοι ήταν εισαγωγής. Όσοι αντιταχθήκαµε τότε σ’ αυτό το µέτρο –και εγώ προσωπικά- δεν εισακουστήκαµε, για να µη πω ότι προσωπικά χλευάστηκα µε δύο
µεγάλα πρωτοσέλιδα εφηµερίδων, όπως γίνεται και σήµερα µε
τόση ευκολία να σπιλώνονται άνθρωποι και προσπάθειες.
Δεν εναντιωθήκαµε στην υποστήριξη και στην ενίσχυση των
σιτηρών, δηλαδή στις επιδοτήσεις. Είχαµε πει ότι θα επιδοτούνται στα ξηρικά χωράφια και τα όσπρια και τα σιτηρά µε µία προϋπόθεση, ότι δηλαδή δεν θα παίρνει κανείς χρήµατα αν στα δύο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τελευταία χρόνια είχε την ίδια καλλιέργεια. Έτσι θα είχε επιβληθεί η αµειψισπορά. Γυρίζει σήµερα η Ευρώπη στη νέα ΚΑΠ
τριάντα χρόνια µετά και λέει: «Νούµερο ένα προϋπόθεση για τις
επιδοτήσεις θα είναι η αµειψισπορά και η εναλλαγή των καλλιεργειών».
Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα παρουσιάζει ήδη αρνητική τάση, συρρικνώνεται. Οι παραγωγοί µας δοκιµάζονται από
άνισους ανταγωνισµούς. Περιορίζονται οι φυσικοί πόροι, νερό
κ.λπ..
Τέλος, η παγκοσµιοποίηση των µεταφορών φέρνει επίσης προϊόντα από ένα άλλο παραγωγικό µοντέλο µαζικής παραγωγής
από χώρες µεγάλες που δεν µπορούµε να τις ανταγωνιστούµε
στη χώρα µας. Ήταν λάθος να «παίξουµε» σ’ ένα παιχνίδι µειωµένου κόστους. Έπρεπε να «παίξουµε» και θα «παίξουµε» σ’ ένα
«γήπεδο» ίσως µεγαλύτερου κόστους, αλλά ποιοτικών προϊόντων, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, προϊόντων πιστοποιηµένων που έχουν να δώσουν λύση σαν πρώτη ύλη είτε στη
µεταποιητική βιοµηχανία, είτε στον τελικό χρήστη, δηλαδή τον
καταναλωτή ώστε να τον βοηθήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι έχουν τα πράγµατα. Θα πω
δυο λόγια για το τι πρέπει να κάνουµε για να βγούµε απ’ αυτό το
αδιέξοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ζητώ συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε. Μου είχαν πει να ετοιµάσω
την οµιλία µου για δεκαέξι λεπτά, το πρωί µου είπαν δεκατέσσερα, µετά µου είπαν δώδεκα. Τώρα προσπαθώ να δω τι µπορώ
να κόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κάντε µια προσπάθεια, κύριε Υπουργέ. Σας καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να µιλήσουν και συνάδελφοι Βουλευτές. Επισπεύστε όσο µπορείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έκανα όµως την προσπάθειά µου γιατί βλέπετε
ότι έσβησα πολλά. Αφήστε µε να συνεχίσω για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Συνεχίστε για λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Απ’ όσα απαρίθµησα νοµίζω ότι είναι πρόδηλο
το τι πρέπει να κάνουµε αν θέλουµε να αντιστρέψουµε αυτό το
κλίµα. Η γεωργία και η ανάπτυξη της περιφέρειας πρέπει να ξαναγίνουν η «ραχοκοκαλιά» του έθνους για να πάρει ξανά πάνω
της τις λύσεις των προβληµάτων του δηµογραφικού, της αποκέντρωσης, της απασχόλησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, την
υποστήριξη του τουρισµού µας, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών.
Γι’ αυτό αναφέρω ορισµένες από τις προτεραιότητές µας που
ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναπτύξω. Για παράδειγµα, αν
διαστρεβλώθηκε η παραγωγική διαδικασία και περιορίστηκε η
ζωική παραγωγή, νούµερο ένα προτεραιότητα της πολιτικής µας
είναι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η ενίσχυση της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Είναι µεγάλη η ευκαιρία για ορισµένα
κοµµάτια της ζωικής παραγωγικής διαδικασίας όπως η αιγοπροβατοτροφία όπως υλοποιούνται σήµερα εκτατικά. Δεν υπάρχει
κατά την άποψή µου καλύτερος και πιο εκτατικός ή βιολογικός
τρόπος να παράξεις σήµερα κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα
από τον τρόπο που το κάνουµε ήδη µε ελάχιστη προσπάθεια. Αν
εξασφαλίζαµε λίγες βιολογικές ζωοτροφές για το χειµώνα, θα είχαµε µετατρέψει το σύνολο σχεδόν αυτής της παραγωγικής διαδικασίας σε τέτοια προϊόντα.
Παράλληλα η ενίσχυση των ψυχανθών που θα φέρει τα ευεργετήµατα της αµειψισποράς εξασφαλίζει και αυτές τις τροφές
βοηθώντας φυσικά και ξαναφέρνοντας ξανά τα όσπρια στο τραπέζι µας και βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη διατροφή µας.
Ισχυρό µας ατού σ’ αυτή την προσπάθεια, πέραν των άλλων,
είναι οι βοσκότοποί µας, εξαιρετική πηγή για την συγκεκριµένη
µορφή κτηνοτροφίας. Πρέπει να το διαχειριστούµε σωστά. Θα
έρθουν στον τόπο µας 850 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο για τους
κτηνοτρόφους αν καταφέρουµε να διαχειριστούµε σωστά και
αειφόρα το συγκεκριµένο πόρο.
Αν πραγµατικά µειώθηκε το εισόδηµα των γεωργών, όπως σας
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είπα, από τους συγκεκριµένους τρόπους, πρέπει να µειώσουµε
το κόστος αυτό των εισροών. Να µειώσουµε το ΦΠΑ, µειώνοντας
το ΦΠΑ στις εισροές της γεωργίας µας. Να φροντίσουµε για την
έγκαιρη πληρωµή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου.
Να φροντίσουµε για µια σειρά άλλων πραγµάτων προκειµένου
να µειωθεί το κόστος παραγωγής.
Το ίδιο ισχύει και για τις δράσεις µας σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό της γεωργίας που συρρικνώθηκε. Μπορεί µε
λιγότερο νερό να τα καταφέρνουµε στη γεωργία, µπορεί ίσως
χωρίς φυτοφάρµακα να παράξουµε κάτι, ίσως µε ένα µη βελτιωµένο σπόρο, µε µια παραδοσιακή µας ποικιλία θα µπορούσαµε
να παράξουµε κάτι. Δεν παράγουµε τίποτα, όµως, χωρίς να
υπάρχει γεωργός. Ο άνθρωπος είναι ο πρώτος σπόρος που πρέπει να ενισχύσουµε στη γεωργία µας.
Λυπάµαι που ο περιορισµένος χρόνος δεν µου επιτρέπει να
αναλύσω την υποστήριξή µας και τις δράσεις µας για την ιχθυοπαραγωγή. Λίγοι θα ξέρετε ότι η παραγωγή και η εξαγωγή ψαριών και ειδικά τσιπούρας, έχει σήµερα την πρώτη θέση σε αξία
στην λίστα των εξαγώγιµων προϊόντων στη χώρα µας. Έχει αντικαταστάσει, δηλαδή, από καιρό καπνούς, βαµβάκια και άλλα τέτοια προϊόντα. Έχουµε χρέος να την ενισχύσουµε. Θυµηθείτε ότι
ο ιχθυοπαραγωγός σε αντίθεση µε το γεωργό, το βιοτέχνη, το
βιοµήχανο που µπορούν να έχουν ένα δικό τους χωράφι, µια
έκταση να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, είναι ο µόνος που
δεν µπορεί να έχει κάτι ανάλογο στη διάθεσή του, γιατί δεν υπάρχει ιδιωτική θάλασσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας πούµε τις δράσεις µας για τέτοιου είδους θέµατα, για τη διαχείριση του νερού της άρδευσης, τη λειτουργία των δηµοπρατηρίων του ηλεκτρονικού εµπορίου και του
ηλεκτρονικού τιµολογίου που θα µπορούσε να βγάλει ακαριαία
τις ελληνοποιήσεις πολλών γεωργικών προϊόντων που µας ταλανίζουν από το εξωτερικό σε κρίσιµες περιόδους του έτους, τον
εξορθολογισµό του συνεταιριστικού κινήµατος, την υποστήριξη
των οµάδων νέων αγροτών, την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου
νοµοθετικού πλαισίου κ.ο.κ.
Θα πούµε περισσότερα σε εξειδικευµένες συνεδρίες, προσπαθώ όµως να σας δώσω το στίγµα της πολιτικής µας.
Εννοείται ότι πυλώνες µας γι’ αυτή την προσπάθεια θα είναι η
ιστορία και ο πολιτισµός µας, η ποιότητα και η ταυτότητα, το
εξαιρετικό και ποικίλο περιβάλλον µας, τα εξαιρετικής ποιότητας
προϊόντα που τόνισα, το αξιόλογο επιστηµονικό και ερευνητικό
δυναµικό του τόπου µας, ο ελληνισµός και της διασποράς που
έχει επίσης σηµαντικούς επιστήµονες κ.ο.κ., η συµβολαιοποιηµένη γεωργία, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας, η ύπαρξη παράλληλων δραστηριοτήτων στον τριτογενή τοµέα, όπως είναι ο
αγροτουρισµός, οι µεταφορές κ.λπ.. Είναι πολιτικές που πρέπει
να βοηθήσουν τη γεωργία και είµαι σίγουρος ότι θα βοηθηθούν
από την ανάπτυξή της και αυτοί: Η πλούσια βιοποικιλότητά µας
και ιδιαίτερα αυτή των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών,
το πολλαπλασιαστικό υλικό και οι δράσεις που κάναµε τόσο για
τη συντήρηση και πολλαπλασιασµό των κλασσικών µας παραδοσιακών φυτών όσο και αυτές για τις παλιές µας ποικιλίες και το
πλούσιο γενετικό υλικό του τόπου µας.
Τα εργαλεία σας τα ανέφερα. Προσπαθώ να περάσω γρήγορα
λέγοντάς σας ορισµένες από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν
ειδικά από το πρόγραµµα «Μπαλτατζής 1». Σ’ αυτή την κρίσιµη
οικονοµική περίοδο λογικό είναι να έχουµε την πιο µεγάλη προσπάθειά µας στραµµένη στο να µη χάσουν οι γεωργοί µας ούτε
ένα ευρώ, να µπορούν να παίρνουν έγκαιρα τις προβλεπόµενες
χρηµατοδοτήσεις. Μέσα σε τέσσερις µε πέντε µέρες δώσαµε αρκετά χρήµατα όσα έπρεπε να δοθούν στις σωστές µέρες, δηλαδή, περίπου 6-7 εκατοµµύρια οι επιδοτήσεις, 3 εκατοµµύρια
ειδικά για τα πρόβατα -λέγοντας αυτά αρχικά, καταλαβαίνετε τη
σηµασία τους για την προστασία και τις αγροτοπεριβαλλοντικές
δράσεις- 6,5 εκατοµµύρια για τα µειονεκτικά µας νησιά και πολλά
άλλα. Αλλά δε θέλω να σας κουράσω.
Αγωνιζόµαστε µέσα στο καλοκαίρι να δοθούν τα εξισωτικά
χρήµατα των κτηνοτρόφων και να γίνει η επιστροφή του ειδικού
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φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εγγυώµεθα –έχει γίνει συµφωνία
και µε τον νέο Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας- ότι µετά την 15η
Οκτωβρίου που λήγει το ευρωπαϊκό έτος, µέσα σε δυο εβδοµάδες θα δώσουµε το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, που είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για το συγκεκριµένο έτος και την
πρώτη εβδοµάδα του Δεκεµβρίου, δηλαδή, περίπου ενάµιση
µήνα αργότερα, θα δώσουµε και το υπόλοιπο 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Αναλογίζεστε τι σηµασία έχει αυτή την κρίσιµη στιγµή για
τον τόπο µας να πέσουν ειδικά στην περιφέρεια -γιατί εκεί πάνε
τα χρήµατα αυτά- 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τέλος, απ’ όλα τα παραπάνω φαίνεται η τεράστια πρόκληση
και ευκαιρία για µια ακόµα φορά που µας δίνεται µέσω της γεωργίας να αναπτύξουµε τον τόπο, να ανεβάσουµε δηλαδή την
πίτα. Λυπάµαι για την µεµψιµοιρία που µας διακρίνει. Να τρώµε
τις ψυχές µας εδώ πώς µια συνεχώς συρρικνούµενη πίτα θα τη
µοιράσουµε κόβοντας από εδώ αυτό, δίνοντας στον άλλον, ο
ένας δυσαρεστηµένος, ο άλλος ευχαριστηµένος, αντί να κοιτάξουµε από την άλλη µεριά να δούµε πώς θα µεγαλώσουµε την
πίτα για να πάρουµε όλοι περισσότερο. Και αυτό θέλουµε να κάνουµε.
Θέλω να πιστεύω ότι όσα είπα βρίσκουν σύµφωνους όλα τα
κόµµατα και τους αρχηγούς που βοήθησαν στο σχηµατισµό
αυτής της Κυβέρνησης. Θα ήθελα φυσικά να τους ευχαριστήσω
και τους τρεις για την εµπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό
µας. Είµαι σίγουρος ότι βρίσκω σύµφωνους και την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόµµατα της Βουλής γιατί θεωρώ
ότι όλοι σ’ αυτή την προσπάθεια είµαστε απ’ αυτή τη µεριά.
Αν πραγµατικά πιστεύετε ότι υπάρχουν παραλείψεις, προτεραιότητες που έµειναν πίσω και έπρεπε να πάνε πιο µπροστά,
µέτρα που ξεχάστηκαν και θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην
επίλυση αυτών των προβληµάτων είµαστε εδώ να τα συζητήσουµε και να τα ενσωµατώσουµε. Θέλω να πιστεύω ότι σ’ αυτόν
τον αγώνα έχουµε µαζί µας και όλο τον ελληνικό λαό, φυσικά τη
γεωργική κοινότητα γιατί εδώ που είµαστε δεν επιτρέπεται να
µην καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Να είστε βέβαιος ότι πάρα πολλοί πολίτες σας
ακούν και σας παρακολουθούν και έχουν µεγάλο ενδιαφέρον
γιατί η περιφέρεια έχει µεγάλη ανάγκη από µέτρα στήριξης του
αγροτικού εισοδήµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Βρούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω επί
της διαδικασίας ένα ζήτηµα. Να το θέσω τώρα γιατί δεν έχει
νόηµα να το θέσω το βράδυ.
Ουσιαστικά µε την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, όχι µε ευθύνη του Προεδρείου –το λέω ευθέως- αλλά µε την ευθύνη της
χθεσινής απόφασης, έχει στερηθεί και στερείται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση η δυνατότητα να ασκήσει κριτική σε οποιοδήποτε κύριο Υπουργό που µιλάει από δέκα ως είκοσι λεπτά.
Έχουν µιλήσει από χθες, από τον κ. Τσίπρα µέχρι τώρα, δέκα
µόνο από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Έχουν µιλήσει 46 Βουλευτές, συν 10 Υπουργοί από πολλαπλάσιο χρόνο, γιατί τόσο
χρειάζονταν –δεν υπεισέρχοµαι σ’ αυτό το θέµα- αλλά δεν έγινε
δεκτό να υπάρξει χθες το πρωί διαδικασία. Το απόγευµα στις 6
θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα βαίνουµε
σε λίγο προς το τέλος.
Ο κατάλογος έχει εκατόν πενήντα εγγεγραµµένους. Σε όλες
τις διαδικασίες, οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι τουλάχιστον εκατόν σαράντα, µε εκατόν ογδόντα αυτοί που µιλάνε. Με
τη διαδικασία η οποία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Όχι, κύριε συνάδελφε.
Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε, για να σας απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εάν φτάσουµε µόνο µέχρι το εβδοµήντα ή το ογδόντα, δεν θα δοθεί η δυνατότητα ούτε στους
υπεύθυνους των Επιτροπών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση έστω για πέντε λεπτά να δώσουν τις
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στοιχειώδεις θέσεις. Το ότι είναι τρικέφαλη η Κυβέρνηση και µιλάνε και από τις τρεις πλευρές κλπ., δεν είναι δυνατόν να αφαιρεί
το ουσιώδες δικαίωµα αυτό. Δεν ξέρω αν και από άλλους συναδέλφους της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης υπάρχει θέµα, δεν µπορούµε, όµως, από την πλευρά µας να εργαστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε. Έγινε αντιληπτή η θέση σας στο Προεδρείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αν θέλετε να πάµε δίπλα, να πάµε
δίπλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ. Μη µακρηγορείτε άλλο. Να σας απαντήσω, για
να συνεχίσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έτσι είναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Υπάρχει ήδη
απόφαση του Προεδρείου, η οποία έγινε αποδεκτή από το Σώµα.
Είναι αλήθεια ότι οι Υπουργοί πρέπει να τοποθετούνται. Βέβαια,
βλέπετε ότι όλοι παίρνουν παραπάνω χρόνο από αυτόν που έχει
οριστεί ήδη από την πρώτη ηµέρα.
Πρέπει να σας πω, επίσης, ότι σύµφωνα µε τη συνεννόηση που
κάναµε, ακούγεστε πολύ περισσότερο από συναδέλφους άλλων
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Καλώς. Δεν το κατακρίνω. Απλά
συµβαίνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός είναι ο χρόνος ο οποίος
µας αποµένει. Συνήθως στις Προγραµµατικές Δηλώσεις δεν µιλούν πολλοί συνάδελφοι. Συνήθως. Κακώς, αλλά συνήθως δεν
µιλούν.
Εποµένως, συνεχίζουµε µε τον κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Έχετε πέντε λεπτά, κύριε Χαλβατζή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορούµε να
ασκήσουµε έτσι τα καθήκοντά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το αντιλαµβάνοµαι. Ίσως σε επόµενη συζήτηση το Προεδρείο αποφασίσει
αλλιώς. Είναι, όµως, ειληµµένη απόφαση και από τον Πρόεδρο
και από τους Αντιπροέδρους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Οι κύριοι Υπουργοί σε λίγο µπορεί να
αρχίσουν να λένε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν θέλουν να τις ακούσουν αυτές τις προτάσεις; Πού θα τις ακούσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Πρέπει να
ακουστούν και οι προτάσεις των Υπουργών όπως είναι αντιληπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σηµειώµατα θα δίνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θεωρούµε ότι το να
µειώνεται ο χρόνος των Βουλευτών στα επτά, στα έξι, στα πέντε
και οι Υπουργοί να µιλάνε υπερδιπλάσιο χρόνο, είναι επιεικώς
απαράδεκτο. Εν πάση περιπτώσει, οι Προγραµµατικές Δηλώσεις
δόθηκαν. Η πολιτική που θα προωθηθεί, την ξέρουµε. Όλες
αυτές οι αναλύσεις µπορούν να γίνουν και σε άλλες συνεδριάσεις.
Ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι όχι µόνο από
τον Πρωθυπουργό και από τους Αρχηγούς των κοµµάτων της
Συγκυβέρνησης, αλλά από πάρα πολλούς Βουλευτές και Υπουργούς της, έγινε πολύ µεγάλη προσπάθεια να εξωραΐσουν την
επέλαση ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα και στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου που σηµατοδότησαν οι Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Ποια είναι η αλήθεια; Μία κυβέρνηση τριών κοµµάτων η οποία
στηρίζει µία αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική, είναι πολύ πιο επικίνδυνη για το λαό και τον τόπο από µία µονοκοµµατική κυβέρνηση.
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις που ανέγνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται στην ίδια αντεργατική και αντιλαϊκή ρότα όλων των
προηγούµενων κυβερνήσεων, µονοκοµµατικών, τρικοµµατικών,
δικοµµατικών. Πρόκειται για µία σκληρή ταξική πολιτική. Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι απολύσεις, το ξεπούληµα της ακίνητης περιουσίας, η µόνιµη εγκατάσταση της φτώχειας και της εξαθλίωσης
για τα πιο πλατιά λαϊκά εργατικά στρώµατα χαράχθηκαν µε τις
Προγραµµατικές Δηλώσεις. Είναι η πολιτική η οποία ενισχύει
σταθερά και διασφαλίζει τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αυτό µε συγκεκριµένα πολιτικά µέτρα. Μία καθαρά αστική
πολιτική, που οι αστικές πολιτικές δυνάµεις στήριξαν και στηρίζουν µε όλες τους τις εκδοχές.
Ο Υπουργός Οικονοµίας ανάµεσα στα άλλα τόνισε ότι, εάν δεν
λαµβάνονταν τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν, θα είχε καταβαραθρωθεί το εισόδηµα των εργαζοµένων. Αλήθεια, που βρίσκεται
ο Υπουργός των Οικονοµικών; Στα τρία τελευταία χρόνια, µε τη
βαθιά καπιταλιστική οικονοµική κρίση, η εργατική τάξη, τα πιο
πλατιά λαϊκά στρώµατα και οι συνταξιούχοι, έχασαν περίπου το
40% των εισοδηµάτων τους. Και αυτό, γι’ αυτούς που έχουν
ακόµη δουλειά.
Πέρα από αυτούς, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι
που προστέθηκαν στις προηγούµενες στρατιές των ανέργων,
εκατοντάδες χιλιάδες µικροεπιχειρηµατίες, αυτοαπασχολούµενοι που έβαλαν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι που βγαίνουν µε πολλά εφόδια, επιστηµονικά και
άλλα, στη ζωή και δεν βρίσκουν µόνο κλειστές πόρτες, αλλά ένα
τείχος και τους ακυρώνουν την ίδια τη ζωή.
Δηλαδή, ποια άλλη καταβαράθρωση ετοιµάζετε;
Στη συνέχεια, ο Υπουργός µίλησε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη; Την είπε: Θα γίνουν δρόµοι, λιµάνια, αεροδρόµια, µαρίνες. Και ύστερα µίλησε για το πώς βλέπει η συγκυβέρνηση το
παραπέρα ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας -των υδρογονανθράκων, του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, των νερών,
αλλά και τα ακίνητα- αλλά και για καταργήσεις, συγχωνεύσεις
οργανισµών.
Αλήθεια, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ο Οργανισµός
Εργατικής Εστίας, η περιουσία τους, ο ρόλος τους, η συµβολή
τους στην ποιότητα ζωής των εργαζοµένων, γιατί ξεπουλιούνται;
Γιατί λεηλατούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία; Γιατί απλά πρέπει και αυτά να ιδιωτικοποιηθούν όπως κι άλλες υπηρεσίες και
δραστηριότητες των οργανισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για ριβιέρα µίλησε ο Υπουργός των Οικονοµικών, από το Φάληρο µέχρι το Σούνιο. Όλα για ξεπούληµα, για να εξοριστούν
οριστικά οι κάτοικοι των παράλιων δήµων µακριά από τη θάλασσα, που θα εµπορευµατοποιηθεί.
Μιλάτε για τουρισµό, αλλά δεν λέτε ότι εκεί υπάρχουν συµβάσεις µιας ηµέρας, δεν λέτε ότι υπάρχουν εργαζόµενοι µε 400
ευρώ το µήνα! Για ποιον τουρισµό µιλάµε; Και µιλάει η Συγκυβέρνηση.
Πέρα από αυτά, έχουµε µία συνεχή χειροτέρευση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων. Ο ΕΟΠΠΥ, το καύχηµα της προηγούµενης κυβέρνησης, είναι τρανή απόδειξη αυτής της
σκληρής ταξικής πολιτικής. Στα δηµόσια νοσοκοµεία οι ελλείψεις
προσωπικού, φαρµάκων και υλικών οδηγεί σε τραγικές καταστάσεις. Καρκινοπαθείς, χρονίως πάσχοντες, ΑΜΕΑ κινδυνεύουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και χάνονται ανθρώπινες ζωές από την έλλειψη φαρµάκων και
υγειονοµικής φροντίδας! Και χάνονται φτωχοί και εξαθλιωµένοι
άνθρωποι! Και φταίει η πολιτική σας γι’ αυτό!
Την ίδια στιγµή οι φαρµακοβιοµηχανίες θησαυρίζουν κατά την
περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης.
Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι αποτελέσµατα της πολιτικής σας.
Ναι, αυτή είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία
όλοι καυχάστε! Είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
αθλιότητα στα δηµόσια νοσοκοµεία! Είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους! Είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εκατοντάδων χιλιάδων
λουκέτων! Είναι η Ελλάδα την οποία υπερασπίζεστε όχι µόνο τα
τρία κόµµατα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις διατυπώσεις δόθηκαν πολύ
ωραία πράγµατα. Ο Υπουργός Γεωργίας µίλησε είκοσι ένα
λεπτά. Κύριε Υπουργέ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική την ξέρετε;
Τις ποσοστώσεις τις ξέρετε; Γιατί ο καπνός έφτασε εκεί που
έφτασε; Γιατί το βαµβάκι έπαψε να καλλιεργείται; Γιατί η ελιά, η
σταφίδα, τα εσπεριδοειδή έφτασαν σε αυτή την κατάσταση;
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Εσείς τα αποφασίσατε, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Χαλβατζή, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είχαµε πέντε εργοστάσια ζάχαρης
κι έχουµε ένα το οποίο και αυτό ετοιµάζεστε να το πουλήσετε.
Είχαµε πέντε εργοστάσια λιπασµάτων. Κι έχουµε ένα το οποίο
θέλετε να ξεπουλήσετε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και αυτές
οι πολιτικές δεν είναι τυχαίες.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι επιπτώσεις είναι ολέθριες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Χαλβατζή, να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά ορισµένες προτάσεις µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Χαλβατζής καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κοιτάξτε να δείτε: Αυτά τα πράγµατα έρχονται από πολύ µακριά. Δεν είναι το µνηµόνιο, η δανειακή σύµβαση. Έρχονται από
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία ψήφισαν και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισµός. Έρχονται από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Έρχονται από αυτή την πολιτική.
Εµείς θεωρούµε ότι απέναντι σ’ αυτήν τη βάρβαρη πολιτική
που καταβαραθρώνει όχι απλά το επίπεδο ζωής, αλλά συνολικά
τη ζωή των εργαζοµένων, των πλατιών λαϊκών στρωµάτων είναι
ανάγκη να υψωθεί ένα ισχυρό, µαζικό, ενωτικό, ταξικά προσανατολισµένο εργατικό λαϊκό κίνηµα κόντρα στον πυρήνα αυτής της
πολιτικής. Αυτό το λαϊκό κίνηµα, το λαϊκό µέτωπο θα γίνει. Αυτός
είναι ο µονόδροµος για τους εργαζόµενους.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα συνεχίζει να στηρίζει αυτούς τους ενωτικούς, µαζικούς, ταξικά προσανατολισµένους
αγώνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Βούτση, να σας απαντήσω σ’ αυτό που είπατε προηγουµένως µε στοιχεία από τις υπηρεσίες της Βουλής. Τον Οκτώβριο
του 2009, τότε στην κυβέρνηση του κ. Γεωργίου Παπανδρέου,
είχαν γραφεί να µιλήσουν εκατόν σαράντα δύο και µίλησαν
ογδόντα δύο Βουλευτές στις Προγραµµατικές Δηλώσεις, το
2007 στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή είχαν γραφεί
εκατόν τριάντα τέσσερις και µίλησαν εξήντα ένας, το 2004 είχαν
γραφεί εκατόν εννιά και µίλησαν τριάντα έξι. Όπως καταλαβαίνετε σεβόµαστε αυτό που λέτε. Το Προεδρείο θέλει να ακουστούν όλες οι φωνές των Βουλευτών. Θα έχουµε ευκαιρία σε
επόµενο χρόνο να ακούσουµε οπωσδήποτε τις τοποθετήσεις
πολλών συναδέλφων. Όσο πιο σύντοµοι είµαστε όλοι, τόσο πιο
πολλοί θα µιλήσουν.
Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Πάρις Μουτσινάς, από τη Δηµοκρατική Αριστερά, Βουλευτής Μαγνησίας, έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώντας κάποιος τη σοβαρή διαδικασία των Προγραµµατικών Δηλώσεων των κυβερνήσεων στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης διαπιστώνει ότι υπήρξαν και αξιόλογες Προγραµµατικές
Δηλώσεις, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης, οι παθογένειες
του πολιτικού συστήµατος, τα µικρά και µεγάλα συµφέροντα δεν
επέτρεψαν την υλοποίησή τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης του κ. Σαµαρά, όµως, είναι αποτέλεσµα πολιτικών δεσµεύσεων της κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης και πραγµατοποιούνται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη πολιτική συγκυρία και στο φόντο
των πρόσφατων ευρωπαϊκών εξελίξεων. Είναι δε η µοναδική ευκαιρία να πετύχουµε την ανατροπή, βασανιστικά και σταθερά,
του αρνητικού κοινωνικού κλίµατος της χώρας και να εµπνεύσουµε αισιοδοξία και εµπιστοσύνη στον ελληνικό λαό.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η σηµερινή Κυβέρνηση, την οποία στηρίζει
και το κόµµα µου η Δηµοκρατική Αριστερά, είναι αίτηµα των και-
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ρών και της ανάγκης και δεν έχει δικαίωµα να αποτύχει. Με κόκκινες γραµµές που αφορούν τη µη περαιτέρω µείωση µισθών και
συντάξεων, την επιβολή νέων φόρων, την αποφυγή απολύσεων,
αλλά και τη λήψη άµεσων µέτρων για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας έχουµε µια ιστορική ευκαιρία να προχωρήσουµε
στις επί χρόνια αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις
του πολιτικού συστήµατος και του δηµόσιου τοµέα και επιπλέον
να στηρίξουµε την κοινωνική συνοχή ως βασικό αντίδοτο στην
αφυδάτωση της αγοράς, στην ύφεση και την ανεργία.
Ο εκσυγχρονισµός του κράτους, βέβαια, έχει πολιτικό πρόσηµο και συνδέεται άµεσα µε την εξυπηρέτηση των ευρύτερων
κοινωνικών στρωµάτων. Η αξιοποίηση, λοιπόν, της δηµόσιας περιουσίας, για παράδειγµα µπορεί και πρέπει να γίνει µε βήµατα
προσεκτικά, να περιφρουρεί τη δηµόσια ιδιοκτησία των δικτύων
και υποδοµών και να διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον εθνικού
χαρακτήρα επιχειρήσεων και δράσεων.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου
και ιδιαίτερα ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας, ότι πίσω
από τους ψυχρούς, οικονοµικούς, λογιστικούς δείκτες υπάρχουν
άνθρωποι. Αυτό δυστυχώς το αυτονόητο αξίωµα της πολιτικής
οι αρχιτέκτονες του πρώτου µνηµονίου όχι µόνο το απεµπόλησαν, αλλά και µε τις αντισυνταγµατικές πολιτικές τους δυσφήµισαν τη χώρα και τον ελληνικό λαό διεθνώς.
Επιπλέον, ήθελα να κάνω µια αναφορά, η οποία έχει σχέση µε
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ακούσαµε µε προσοχή τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας και θα συµφωνήσουµε ότι ο ευαίσθητος χώρος των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να είναι ο χώρος που
µας ενώνει στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας, κύριε Υπουργέ
και δεν πρέπει επουδενί να εµπλακεί σε πολιτικές ή άλλου τύπου
αντιπαραθέσεις και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στις επικείµενες
κρίσεις των στρατιωτικών της ηγεσίας του Σώµατος.
Πολλά θα µπορούσαµε να πούµε στα γενικά, θέλω όµως να
εστιάσω στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που έχω σ’ ένα σοβαρό
τοµέα: του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, ο οποίος χρόνια
τώρα στη χώρα µας υποτιµήθηκε αν και θα µπορούσε να είναι η
ατµοµηχανή της ανάπτυξης και υποτιµήθηκε συνολικά από το ελληνικό Κοινοβούλιο, απ’ όλες τις πτέρυγες και θα το πούµε µε
σοβαρότητα αυτό. Είναι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής που
δυστυχώς, αφέθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις στον αυτόµατο πιλότο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και στο φιλότιµο του Έλληνα
αγρότη.
Η γεωργία είναι η µητέρα της οικονοµίας, έλεγε ο Θεόφραστος και αυτή η ρήση τηρουµένων των αναλογιών δεν έχει χάσει
τη σηµερινή της αξία. Θεωρούµε ότι η ανάπτυξη του τοµέα
αυτού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ολοκληρωµένη ανάκτηση της υπαίθρου µε όρους οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς.
Οι κατευθυντήριοι άξονες, που είναι αποτέλεσµα µιας συλλογικής προσπάθειας του κόµµατός µας και κάποιες εµπειρίες
δικές µου από την επαγγελµατική µου δραστηριότητα -δεν έχω
τη δυνατότητα να τις αναλύσω, γιατί ο χρόνος πιέζει και θα είµαι
όσο το δυνατόν πιο σύντοµος- είναι οι εξής: ποιότητα παραγοµένων προϊόντων, ΠΟΠ, τοπικά προϊόντα βιολογικά, σταδιακή
εξισορρόπηση φυτικής και ζωικής παραγωγής µε ενίσχυση της
οικογενειακής εκµετάλλευσης κτηνοτροφίας, αναδιάρθρωση
καλλιεργειών, διασφάλιση ανταγωνιστικότητας του τοµέα µε µείωση του κόστους παραγωγής, µε ειδικό έλεγχο των καρτέλ προµηθειών και εφοδίων κ.λπ., σύγχρονες δράσεις εµπορίου αγροτικών προϊόντων, (οργάνωση, έρευνα αγοράς), που θέλει σοβαρή
δουλειά εδώ, προβολή µεσογειακού µοντέλου διατροφής, οργάνωση σύγχρονων δηµοπρατηρίων, στήριξη υγιών συνεταιριστικών δράσεων και επιχειρήσεων µε εξαγωγικό προσανατολισµό,
συνεργασία µε δείκτη καταναλωτών και ξένων αγορών, καθετοποίηση παραγωγής, παραγωγή οικονοµιών κλίµακας, καθώς επίσης και τυποποίηση -που έχει εγκαταλειφθεί- προβολή και
προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.
Αυτές είναι δουλειές, για τις οποίες πρέπει πραγµατικά να αναληφθούν σηµαντικές προσπάθειες και πιστεύω ο Υπουργός Γεωργίας, που είναι και ενήµερος και γνώστης, θα συµβάλλει -και
εµείς θα συµβάλλουµε- στην κατεύθυνση αυτή ώστε να ξεπερα-
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στούν χρόνια προβλήµατα στον τοµέα αυτό.
Επιπλέον, η ανάπτυξη έργων υποδοµής και θεσµών µεταξύ
των οποίων είναι η αναβάθµιση του µητρώου αγροτών ως εργαλείο ανάπτυξης και δίκαιης κατανοµής των πόρων και τέλος, κάτι
που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό -και θέλω να κάνω ιδιαίτερη επισήµανση σε αυτό- είναι η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων, που δεν τις
ανέπτυξα γιατί δεν είχα το χρόνο, θεωρώ ότι ο παράγοντας
αυτός, του ανθρώπινου δυναµικού, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
και καταλύτης είναι η αξιοποίηση, η διαρκής επιµόρφωση και η
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού τόσο του επιστηµονικού διοικητικού όσο και των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν οργανική σχέση ιδιαίτερα µε το προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των υπηρεσιών
της περιφέρειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα ακόµα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής και
σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να ασκήσει αγροτική πολιτική,
όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης» και αυτό πρέπει να αρθεί. Το
ζητούµενο, λοιπόν, είναι η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος τεχνοοικονοµικών συµβούλων προς τους αγρότες και
η επιστηµονική καθοδήγησή τους για το ξεπέρασµα των ποικίλων
προβληµάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Αγροτική Τράπεζα -και κλείνω µ’ αυτό το θέµα- είναι η µόνη
τράπεζα που διατηρεί εξειδικευµένα στελέχη και κυρίως τεχνογνωσία, τεχνολογία και οργάνωση για να στηρίξει άµεσα και αποτελεσµατικά τη χρηµατοδότηση του πρωτογενούς τοµέα
παραγωγής. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις
χρησιµοποίησαν την ΑΤΕ για εξυπηρέτηση πελατειακών και κοµµατικών συµφερόντων, αδιαφορώντας παντελώς για την αξιοποίηση του µεγάλου αυτού κεφαλαίου της, η οποία από την ίδρυσή
της το ’29 µέχρι πρόσφατα έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και της υπαίθρου, στην αυτάρκεια της χώρας. Σήµερα που όλοι ενδιαφερόµαστε - αν και
κάποιοι υποκριτικά- για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
παραγωγής θεωρούµε ότι η Αγροτική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα µε τις τεράστιες υποδοµές σε πανελλαδικό επίπεδο, την τεχνογνωσία και τη σχέση εµπιστοσύνης που έχει αναπτύξει µε
τους αγρότες, το brand name, καθώς επίσης και µε ένα από τα
καλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα της Ευρώπης, να συµβάλει τα µέγιστα στην κατεύθυνση αυτή και να αποτελέσει τη βάση για ένα
δηµόσιο τραπεζικό πυλώνα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, η
ενίσχυση, η στήριξη του σηµαντικού δυναµικού του προσωπικού
της µπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια των διαφόρων στηµένων
οικονοµικών παιχνιδιών, που θέλουν την Αγροτική Τράπεζα και
το καλό κοµµάτι της να πηγαίνει σε ιδιωτική τράπεζα µ’ έναν
τρόπο, ο οποίος είναι απαράδεκτος.
Εµείς θα αντισταθούµε και θα παλέψουµε για µια τράπεζα στο
πλευρό του αγρότη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, Βουλευτής Α’ Αθήνας
της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε
Δραγασάκη, καλορίζικος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι παρούσα για να
πω µόνο την αιτία και όχι όσα είχα ετοιµάσει -θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά- πως ένας Βουλευτής της Α’ Αθήνας προκρίνει
µέσα στα θέµατα που είχα ετοιµάσει για να µιλήσω και θέµατα
αγροτικής ανάπτυξης.
Ο λόγος είναι ότι ως Βουλευτής της Αθήνας οφείλω να ασχο-
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ληθώ µε το κρίσιµο ζήτηµα της ποιότητας, της επάρκειας και του
κόστους της τροφής των κατοίκων των αστικών κέντρων, άρα και
της πόλης µου, διότι και αυτοί πλήττονται σοβαρά όσο η ελληνική γεωργία φθίνει. Παράλληλα, θέτω ως προτεραιότητα την
αγροτική πολιτική, γιατί η ελληνική ύπαιθρος έχει τεράστιες δυνατότητες να παρέχει θέσεις απασχόλησης στους πολίτες των
πόλεων όπως ακούσαµε και από τον κύριο Υπουργό.
Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει φορέας υποδοχής των όποιων αστών θέλουν να πάνε στην ύπαιθρο και πολύ
περισσότερο δεν υπάρχει φορέας εκπαίδευσής τους για το τι θα
κάνουν εάν πάνε εκεί και ενοικιάσουν ή αγοράσουν χωράφια.
Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, τις προτάσεις, γιατί ο χρόνος
δεν µου το επιτρέπει, όπως και προτάσεις για την αναδιοργάνωση του τοµέα υγείας, αφού στα πέντε λεπτά δεν είναι δυνατόν
να ασχοληθώ µε αυτά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Απόψε η Κυβέρνηση θα λάβει την κοινοβουλευτική νοµιµοποίησή της µε την ψήφο εµπιστοσύνης και εγώ θα είµαι ένας απ’ αυτούς που θα την παράσχει. Έχουν δοθεί πολλές ερµηνείες για
το ποιο ήταν το νόηµα των εκλογών. Ένα είναι σίγουρο: πλην του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος που µε τελείως ξεκάθαρο τρόπο -δεν
µασάει τα λόγια του- έχει ταχθεί εναντίον της Ευρώπης, έχει πει
ποια είναι η θέση του για την Ευρώπη …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστά,
κύριε Χαλβατζή.
Ακόµη και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν µιλούσε για καταγγελίες του µνηµονίου, έλεγε ότι θέλει την Ευρώπη. Άρα, είναι σίγουρο ότι η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού λέει «ναι» στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εκείνο, όµως, το οποίο δεν είπαµε στον ελληνικό λαό είναι για
ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποια Ευρώπη µιλάµε. Μιλάµε για
την Ευρώπη των ιδρυτικών της πατέρων, µιλάµε για την Ευρώπη
των µεγάλων ιστορικών ηγετών της, του Ντε Γκολ, του Αντενάουερ, του Σµιτ, του Μιτεράν, όλων αυτών των ανθρώπων οι
οποίοι στέριωσαν µια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της εργασίας,
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των ίσων ευκαιριών, της πολυγλωσσίας, του πολιτισµού ή µιλάµε για µια Ευρώπη η οποία κατήντησε, εξαιτίας νάνων ηγετών που διαδέχθηκαν αυτούς τους
γίγαντες της Ευρώπης και τη µετέτρεψαν σε Ευρώπη των τραπεζιτών και των στρατηγών;
Γιατί πολύ γρήγορα ξεχάσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι αυτή η Ευρώπη ήταν η ορντινάντσα των Ηνωµένων Πολιτειών
στους βοµβαρδισµούς της Σερβίας, που ισοπέδωσαν µια ολόκληρη χώρα στο όνοµα δήθεν ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτή
ήταν η κυρίαρχη αιτιολογία τότε, όταν βοµβαρδίστηκε η Σερβία.
‘Aλλως ποια ήταν η αλήθεια και ο πραγµατικός λόγος;
Στις 2 Μαΐου του 1998 έγινε η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ευρώ. Εγώ ήµουν Ευρωβουλευτής. Δεν ψήφισα
το ευρώ, ενώ εκπρόσωποι της παράταξής σας το ψήφισαν, ο αείµνηστος, για παράδειγµα, Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Εγώ µε τον
Αλέκο Αλαβάνο είπαµε «όχι». Και είπα «όχι», γιατί ήξερα ότι µας
κορόιδευαν. Μίλαγαν για ΟΝΕ, Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, ενώ εκπρόκειτο για ΝΕ, µόνο για Νοµισµατική Ένωση.
Οικονοµική και πολιτική ένωση στην Ευρώπη δεν έγινε ποτέ. Και
αυτά πληρώνει η Ευρώπη ολόκληρη σήµερα και εµείς, συν τα
όποια και όσα λάθη βεβαίως κάναµε, για να µην πετάµε από
πάνω µας τις ευθύνες οι οποίες µας αναλογούν είτε ως πολιτικό
σύστηµα είτε ως λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, να πάρετε την
οµιλία του κ. Προκόπη Παυλόπουλου και να τη δώσετε σε όλα
τα µέλη της Κυβέρνησης. Ήταν συγκλονιστική στην επιχειρηµατολογία που µπορείτε να χρησιµοποιείτε στη διαπραγµάτευση
είτε µε την τρόικα είτε στο Eurogroup είτε στη Σύνοδο Κορυφής,
η οποία πρέπει να αρχίσει τώρα και όχι να τους δώσουµε πρώτα
δείγµατα. Τη Δευτέρα ο κ. Στουρνάρας, που ξέρει από διαπραγµατεύσεις, γιατί εκείνος έκανε τις διαπραγµατεύσεις, για να µην
ξεχνιόµαστε, το 2000 που µπήκαµε στην ΟΝΕ, γιατί δεν εκπρό-
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κειτο περί ΟΝΕ, πρέπει να τα βάλει ταυτόχρονα αυτά τα δυο. Και
αυτά που είπε ο κ. Παυλόπουλος, είναι κοµµάτι της κυρίαρχης
ιδεολογίας της Νέας Δηµοκρατίας, όπως αυτή καθορίστηκε στο
συνέδριο της Χαλκιδικής και είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισµός.
Και επειδή ακούστηκαν εδώ κορώνες για το ποιος προστατεύει
τους φτωχούς και ποιοι εκπροσωπούν τους πλούσιους, κάποια
στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλήσουµε για το ποιοι
είναι οι πλούσιοι και οι φτωχοί µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο και
να δούµε ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται να µιλούν για φτώχεια
και για προστασία των φτωχών, για να δείτε σε τι εκπλήξεις θα
βρεθείτε µπροστά σε σχέση µε ό,τι ακούστηκε, όπως και για τον
πατριωτισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κλείνω µε τις αποκρατικοποιήσεις. Θεωρώ πολιτικό ολίσθηµα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω χρόνο να το αναπτύξω, αλλά
απευθύνοµαι σε εσάς. Καµία αποκρατικοποίηση σοβαρή δεν θα
περάσει, εάν δεν περάσει µέσα από το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα
αυτές που έχουν να κάνουν µε τα δίκτυα, την ενέργεια και το
νερό, µε διάφανο τρόπο, µε συζήτηση εξαντλητική και µε επιχειρηµατολογία, όχι γιατί φοβήθηκα τα όσα άκουσα από τον κ. Τσίπρα –σε καµµία περίπτωση- αλλά διότι πρέπει να έχουµε
αξιοπιστία σε αυτά που είπαµε προεκλογικά.
Να ξέρετε ότι οι τρεις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που απαρτίζουν τη σηµερινή Κυβέρνηση –πρωτοφανές πείραµα, που ευχόµεθα όλοι να πετύχει- θα σας στηρίξουµε και θα σας βοηθήσουµε, αλλά ταυτόχρονα θα σας επιτηρούµε.
Και ένα από τα θέµατα που έχω ακούσει ως παράδειγµα κατασυκοφάντησης δηµόσιου οργανισµού είναι ο ΟΣΕ. Βεβαίως ο
ΟΣΕ έχει ελλείµµατα, αλλά το 75% των ελλειµµάτων του οφείλεται στο ότι το κράτος δεν ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, για
παράδειγµα στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Έβαζε να έχουµε
κοινωνικό εισιτήριο –ορθώς- αλλά δεν το επιδοτούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κακλαµάνη,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η γνώµη µου, λοιπόν, είναι –και απευθύνοµαι σε σας- ότι πέραν
της αποκρατικοποίησης-ιδιωτικοποίησης πρέπει να δείτε και τη
λύση συγχρηµατοδότησης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στον
ΟΣΕ, µε ένα business plan δεκαετίας, που θα διασφαλίσει θέσεις
εργασίας, µισθούς στους εργαζόµενους, θα δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας και θα κρατήσει και την ιστορική σηµασία αυτού
του οικολογικού µέσου µεταφοράς.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εξαιρετική τιµή για µένα να
απευθύνοµαι για πρώτη φορά στα µέλη του Κοινοβουλίου της
πατρίδας µας µε την ευκαιρία των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός µού έχει αναθέσει µια εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και τιµητική αποστολή, που συνίσταται
στην αλλαγή του φορολογικού µας συστήµατος, γεγονός από το
οποίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η οικονοµική επιβίωση της
χώρας µας.
Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην αποστολή αυτή και να
σηµειώσω ότι η επιλογή ενός εξωκοινοβουλευτικού ειδικού στα
θέµατα αυτά, ο οποίος αναλαµβάνει το βάρος αυτής της προσπάθειας, σηµατοδοτεί την ανάγκη να προχωρήσουµε όλοι µαζί,
πέρα από κόµµατα και παρατάξεις, µε ιδέες, προτάσεις και συνεργασία στη σύνθεση ενός αξιόπιστου και σύγχρονου φορολογικού συστήµατος.
Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να αλλάξει το φορολογικό µας
σύστηµα µε µια ριζοσπαστική φορολογική µεταρρύθµιση, που
θα βασίζεται στο σεβασµό των δέκα αρχών, µε τις οποίες θα
αξιολογείται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, δηλαδή διαφάνεια, ουδετερότητα, ευρύτητα φορολογικής βάσης, απλότητα,
σταθερότητα, λειτουργικότητα, αναπτυξιακή διάσταση, ισορροπία φόρων, ισότητα και νοµιµότητα.
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Θέλουµε να εµπεδώσουµε µια νέα φιλοσοφία στη λειτουργία
και στους στόχους του συστήµατος µε βάση πρώτον, την εµπιστοσύνη του κράτους προς το φορολογούµενο, αλλά και του φορολογούµενου προς το κράτος.
Δεύτερον, την αυστηρή τιµωρία, εφόσον η εµπιστοσύνη αυτή
διαρραγεί µε υπαιτιότητα του φορολογούµενου και όταν αυτό
οφείλεται σε πράξεις φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Τρίτον, τη δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και τυπολατρείας, που ταλαιπωρούν άσκοπα το φορολογούµενο στις σχέσεις του µε τις φορολογικές αρχές.
Τέταρτον, την ελάφρυνση των φορολογουµένων µε βάση τις
αντοχές και την πορεία της οικονοµίας.
Πέµπτον, την αντιµετώπιση µε θετικό πνεύµα του επιχειρείν
και έκτον, την αξιοποίηση του έµψυχου δυναµικού της φορολογικής διοίκησης µε ανάδειξη των άξιων και ικανών, χωρίς να
υπάρχουν κρυφά κριτήρια αξιολόγησης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά και πολύ περιληπτικά µερικές από τις δράσεις που θα αναλάβουµε.
Στη φορολογία εισοδήµατος, πρώτον, απλοποίηση του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος µε διατάξεις απαραίτητες, σαφείς και
ουσιαστικές και αποφυγή τυπολατρικών και γραφειοκρατικών
ρυθµίσεων.
Δεύτερον, προσπάθεια, ώστε κάθε φορολογικό νοµοσχέδιο
που θα περιλαµβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολόγηση
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να συζητείται αµέσως
µετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισµού του κράτους και
άπαξ του έτους, εκτός εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων.
Τρίτον, επανεξέταση του αριθµού των κλιµακίων φορολογίας
εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε στόχο τη µείωση των κλιµακίων και επανεξέταση του αφορολόγητου προς τα πάνω.
Τέταρτον, επανεξέταση της έννοιας της «φορολογικής κατοικίας», δεδοµένου ότι ορισµένες από τις ισχύουσες διατάξεις µπορεί να µην είναι τόσο δίκαιες. Παράλληλα, µελέτη για θέσπιση
κινήτρων απόκτησης «φορολογικής κατοικίας» οικονοµικά εύρωστων αλλοδαπών, µε σκοπό αφ’ ενός την ανάπτυξη της κατοικίας
αλλοδαπών ευκατάστατων συνταξιούχων στην Ελλάδα και αφ’
ετέρου την προσέλκυση επιχειρηµατιών και στελεχών για να εγκατασταθούν στη χώρα µας.
Πέµπτον, αξιολόγηση φοροαπαλλαγών µε βάση εισοδηµατικά,
κοινωνικά και δηµογραφικά κριτήρια.
Έκτον, υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς παρατάσεις.
Έρχοµαι σε µερικά µέτρα κατά της φοροδιαφυγής.
Στην κατεύθυνση καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, προτείνουµε τα ακόλουθα µέτρα καταπολέµησης, καθώς και ορισµένες
τροποποιήσεις υφιστάµενων µέτρων που δεν αρµόζουν σε ένα
κράτος δικαίου.
Πιο συγκεκριµένα, προτείνουµε τα εξής:
Πρώτον, σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για
ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συµβιβασµός
και η πληρωµή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.
Δεύτερον, εφαρµογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το
2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν συµµορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηµατικές ποινές, θα προβλεφθεί και
αυστηρή ποινή µέσω θέσπισης ποινικού αδικήµατος.
Τρίτον, αλλαγή του συστήµατος των χρηµατικών προσαυξήσεων για µη καταβληθέντες πόρους µε θέσπιση προστίµου ως
ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα µειώνεται σε περίπτωση συµβιβασµού –ίσως µόνο σε κάποιες περιπτώσεις οικειοθελούς συµµόρφωσης- και επιβολή τόκου υπερηµερίας στον
οφειλόµενο φόρο. Για τις περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιµολογίων, θα υπάρχει ειδικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου θα
επαναπροσδιοριστεί.
Τέταρτον, θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες, όπως έχουν οι περισσότερες προηγµένες χώρες στον
κόσµο, η λεγόµενη «controlled foreign corporation legislation»
που θα περιέχει τεκµήρια για την ανίχνευση των ελεγχόµενων
εταιρειών που έχουν συσταθεί µόνο για φορολογικούς σκοπούς,
όπως αυτό της πραγµατικής διοίκησης επιχείρησης για να απο-
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καλυφθούν επιτέλους και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες.
Πέµπτον, θέσπιση γενικής, αλλά πλήρους διάταξης για τη φοροαποφυγή, όπως διαθέτουν οι προηγµένες χώρες, ώστε να
µπορούν να ακυρωθούν φορολογικές συναλλαγές οι οποίες γίνονται µε αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς κανένα
πραγµατικό οικονοµικό αντικείµενο.
Έκτον, ενοποίηση του µηχανισµού φορολογικών ελέγχων και
αναδιάρθρωσή του, µε σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευµένων ελέγχων µε βάση την επιλογή από την επεξεργασία
των στοιχείων του προφίλ του φορολογούµενου.
Έβδοµον, ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και κεντρικός συντονισµός του ελεγκτικού έργου, για να ελεγχθούν οι
ανέλεγκτες υποθέσεις και οι µελλοντικές υποθέσεις προς
έλεγχο.
Όγδοον, εξοπλισµός των τελωνείων συνοριακών και εισαγωγής µε τα απαραίτητα τεχνικά µέσα για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου.
Ένατον, ενοποίηση της νοµοθεσίας περί ενδοοµιλικών συναλλαγών σε ένα νοµοθέτηµα µε πρόβλεψη για έλεγχο από το
Υπουργείο Οικονοµικών και µε ειδική εκπαίδευση στελεχών του,
αλλά και µε αξιοποίηση στελεχών άλλων τοµέων που ήδη έχουν
εκπαιδευτεί.
Όσον αφορά τώρα την ακίνητη περιουσία, προτείνουµε την αντικατάσταση από το 2013 του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών και του φόρου µεγάλης
ακίνητης περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.
Δεύτερον, εξέταση, υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του
ποσού της αποπληθωρισµένης υπεραξίας που προκύπτει από
την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά πάνω από κάποιο όριο.
Τρίτον, επανεξέταση του συντελεστή φόρου µεταβίβασης ακινήτων µε βάση τα ισχύοντα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέταρτον, επέκταση της εφαρµογής των αντικειµενικών αξιών,
όπου αυτές δεν υφίστανται.
Και έρχοµαι τώρα σε µία τελευταία δέσµη ειδικών προτάσεων,
οι οποίες πιστεύω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ξεκινώντας
πρώτον, από την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
όχι µε λόγια και σχέδια που ουσιαστικά τον µετονοµάζουν και ενσωµάτωση ορισµένων αναγκαίων διατάξεων σε επιµέρους φορολογίες.
Δεύτερον, επαναξιολόγηση των φόρων υπέρ τρίτων µε σκοπό
την κατάργησή τους για αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας
και αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.
Τρίτον, επανεξέταση του συστήµατος υποβολής δηλώσεων,
βεβαίωσης και καταβολής του φόρου προστιθέµενης αξίας,
καθώς και δυνατότητας µετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγµατικού χρόνου.
Τέταρτον, εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης που έχει ήδη νοµοθετηθεί για πάταξη του λαθρεµπορίου και διαφυγόντων φορολογικών εσόδων, αλλά µε
ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονοµικών και
κοινωνικών κριτηρίων.
Πέµπτον, κατάργηση των επιτροπών διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριµένο όριο
και υπαγωγή των υποθέσεων προς συµβιβασµό στο θεσµό της
φορολογικής διαιτησίας, στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούµενος πριν πάει στο δικαστήριο και χωρίς να εξαρτάται από
το αν θα συναινέσει ο εκάστοτε Υπουργός.
Έκτον, δηµοσίευση στο διαδίκτυο των αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί επιτέλους διαφάνεια και για να ξέρουµε πώς κλείνουν οι υποθέσεις.
Έβδοµον, δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων, µεταβολών και δικαιολογητικών από τους φορολογούµενους, για
να σταµατήσουν οι ουρές στις εφορίες.
Όγδοον, επανεξέταση µε τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήµατος της µη καταβολής ληξιπρόθεσµων
χρεών προς το δηµόσιο που δηµιουργήθηκαν από τη µη πληρωµή φόρων. Εφόσον για τη φοροδιαφυγή θα υπάρχει ξεχωριστή αυστηρή ποινική τιµωρία, η ποινικοποίηση των χρεών
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λειτουργεί στην πράξη ως προσωποκράτηση. Αυτό αντίκειται
στην ισότιµη σχέση πολιτείας και φορολογούµενου. Είναι κάτι
που θα το εξετάσουµε µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πιστεύουµε να καταλήξουµε στην καλύτερη ρύθµιση.
Ένατον, επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης µέτρων υπέρ του δηµοσίου, ώστε να µην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιµο εξαιτίας αυτών των µέτρων.
Δέκατον, ίδρυση Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών στο
Υπουργείο, µε σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά
θέµατα και την εκπόνηση µελετών για εξειδικευµένα φορολογικά
θέµατα µε τη συνδροµή των εφοριών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας περιέγραψα µερικές από τις πολλές πρωτοβουλίες που
θα αναλάβουµε για να αλλάξουµε το φορολογικό µας σύστηµα.
Εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προτίθεµαι να αρκεστώ σε βελτιώσεις, αλλά υπόσχοµαι ότι θα κάνω κάθε δυνατό
για να αλλάξουµε αυτό το φορολογικό σύστηµα και όχι απλώς
να το διορθώσουµε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω πως πιστεύω ότι το στοίχηµα
της οικονοµικής προσαρµογής δεν πρόκειται να κερδηθεί από
την πατρίδα µας αν δεν αλλάξουµε σε βάθος το φορολογικό µας
σύστηµα. Αν δεχόµαστε αυτήν την άποψη, πρέπει όλοι όσοι
ασχολούµεθα µε τα φορολογικά θέµατα από οποιαδήποτε θέση
να συµβάλλουµε στην προσπάθεια που το Υπουργείο θα επιχειρήσει µε ολοκληρωµένες προτάσεις όπου χρειάζεται, αλλά και
µε γόνιµη και καλοπροαίρετη κριτική, όπου είναι αναγκαίο, ώστε
να αποκτήσουµε επιτέλους ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα
αντίστοιχο των όσων εφαρµόζουν προηγµένες χώρες. Αυτό το
σύστηµα θα καταστεί αποτελεσµατικό εργαλείο για την έξοδο
από την οικονοµική κρίση και την επιβίωση της Ελλάδας και του
ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρµαλένιος Νικόλαος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να πω εξαρχής ότι και από αυτό το Βήµα
θα ήθελα να σφίξω το χέρι στους χιλιάδες Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτισσες που για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους έστειλαν Βουλευτή της Αριστεράς από τις Κυκλάδες.
Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο βγήκε αβίαστα
από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού µε τη
συµφωνία και των άλλων δύο κοµµάτων της Συγκυβέρνησης,
είναι το γενικό ξεπούληµα της χώρας, ένα γενικό ξεπούληµα µε
το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν ακόµα και µεγάλες
εκτάσεις της ελληνικής γης, ενώ θα υπάρχουν µόνο οι άνθρωποι
οι οποίοι θα έχουν επιβιώσει από την τεράστια ανθρωπιστική
κρίση την οποία βιώνουµε.
Στα νησιά µας αυτό το γενικό ξεπούληµα µεταφράζεται µε την
πολιτική των fast track εκποιήσεων, όπου σε συνδυασµό µε την
προβλεπόµενη αναθεώρηση ακόµα και του νόµου Σουφλιά για
το χωροταξικό του τουρισµού, θα πάµε στο απόλυτο ξεπούληµα
ακτογραµµών, περιοχών φυσικού κάλους και βραχονησίδων στο
όνοµα της ανάπτυξης της λεγόµενης «σύνθετης τουριστικής κατοικίας», της λεγόµενης «παραθεριστικής κατοικίας» κατά τα
πρότυπα του ισπανικού µοντέλου, µε το οποίο ολόκληρες ακτογραµµές δοµήθηκαν και σήµερα παραµένουν άδεια κτηριακά
κουφάρια.
Έτσι, το εναποµείναν συγκριτικό πλεονέκτηµα των νησιών µας,
που είναι το φυσικό περιβάλλον και το φυσικό τοπίο, θα παραδοθούν αµαχητί στα µεγάλα εργολαβικά και κατασκευαστικά
συµφέροντα, γνωρίζοντας βεβαίως µία χωρίς επιστροφή περιβαλλοντική καταστροφή.
Το απαράµιλλο φυσικό περιβάλλον πρέπει να επαναλάβουµε
ότι δεν είναι µόνο φυσικός πόρος, αλλά είναι και πολύτιµος οικονοµικός πόρος, χάριν του οποίου υπήρξε και η αλµατώδης
τουριστική ανάπτυξη όλα τα τελευταία χρόνια στα νησιά µας.
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Προφανώς, η µείωση της τουριστικής ανάπτυξης τα τελευταία
χρόνια και ιδιαίτερα του εσωτερικού τουρισµού οφείλεται στην
τεράστια αφαίµαξη των εισοδηµάτων, των µισθών, των συντάξεων, οφείλεται στην κατάργηση της εργατικής εστίας και στην
παρεπόµενη κατάργηση του προγράµµατος του κοινωνικού τουρισµού, οφείλεται στην τεράστια ύφεση που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα µαγαζιά και µικροµάγαζα και σε εκατοντάδες
χιλιάδες άνεργους.
Άρα, για να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, πρώτη προϋπόθεση
είναι η κατάργηση του µνηµονίου που έφερε σε αυτήν την κατάσταση την ελληνική οικογένεια, που είναι αδύνατον µία τετραµελής οικογένεια να ταξιδέψει στα ελληνικά νησιά φέτος µε τέτοιο
κόστος που έχει να αντιµετωπίσει.
Εφόσον µιλάτε για τουριστική ανάπτυξη και για ποιότητα τουρισµού, πώς αυτή η ποιότητα συνδυάζεται µε απλήρωτους ξενοδοχοϋπαλλήλους σε µεγάλα νησιά µε µεγάλες ξενοδοχειακές
µονάδες, όπως είναι η Ρόδος και η Κως; Και αυτοί οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν να πληρωθούν από πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα αντικαθίστανται από τους λεγόµενους µαθητευόµενους, που πέρα
από κάθε νοµοθεσία, χωρίς ασφάλιση και χωρίς καν κάρτα
υγείας δουλεύουν στη θέση των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Πέραν αυτών, ο τουρισµός και οι µεταφορές προσώπων και
εµπορευµάτων απαιτούν µια ριζικά διαφορετική πολιτική για την
ακτοπλοΐα. Η ακτοπλοΐα σήµερα είναι ένα χώρος ολιγοπωλιακός,
που τον λυµαίνονται λίγες ακτοπλοϊκές εταιρείες, µε τιµές ακριβότερες απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό ούτε γραµµών ούτε ωραρίων, µε εξαντλητικά
ωράρια για τους εργαζόµενους. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα ότι ιδίως στις δυτικές Κυκλάδες, το χειµώνα τουλάχιστον,
υπάρχουν µόνο δύο µε τρεις φορές δροµολόγια για τα νησιά
µας, ενώ πολλά νησιά, όπως η Κίµωλος για παράδειγµα, µένουν
απ’ έξω από τις διαδροµές πλοίων, τα οποία περνούν σε απόσταση αναπνοής.
Οι λεγόµενες άγονες γραµµές δηµοσίου συµφέροντος επιδοτούνται αδρά µε 100 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς όµως να ικανοποιούν το σχεδιασµό µεταξύ των γραµµών ενδοεπικοινωνίας και
των κεντρικών γραµµών, αφήνοντας χωρίς εξυπηρέτηση τις
πραγµατικές ανάγκες µεταφοράς επιβατών και προϊόντων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια έχει προτείνει να υπάρξει ενιαίο κέντρο αποφάσεων για τη χάραξη και το σχεδιασµό των δροµολογίων. Έχει προτείνει τη θεσµοθέτηση του µεταφορικού
ισοδύναµου. Έχει προτείνει τη δηµιουργία ενός δηµόσιου κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας κατά τα πρότυπα των σκανδιναβικών
χωρών, που θα αναλάβει κυρίως την ενδοεπικοινωνία, για να µπορέσει να υπάρξει εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επισκεπτών
και του τουρισµού. Αυτός ο δηµόσιος φορέας µπορεί να χρηµατοδοτηθεί, εφόσον το δηµόσιο συµµετέχει ως κοινοπραξία µε
βάση αυτά τα οποία ρητά έχουν δηλώσει και επίτροποι από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο χρόνος µε πιέζει. Είναι πολλά αυτά που ήθελα να πω και για
τα νησιά και για την υγεία και για τα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης, αλλά θα κλείσω, για να σεβαστώ το χρόνο.
Μιλήσατε για φορολογικό σύστηµα. Δεν αναφέρατε ούτε καν
αυτό που είχατε πει στη δέσµευση των τριών κοµµάτων για τη
µείωση του φόρου για τον επισιτισµό, του ΦΠΑ στο χώρο της
εστίασης, όπως επίσης δεν αναφέρατε τίποτα για το εάν θα διατηρηθεί ο µειωµένος ΦΠΑ στο Αιγαίο, που ούτως ή άλλως έχει
τεθεί σε αµφισβήτηση από το ίδιο το µνηµόνιο. Τι θα κάνετε; Δεσµεύεστε ότι θα τον διατηρήσετε ή διά της διολισθήσεως προσπαθείτε να αποφύγετε τις δεσµεύσεις; Ο κόσµος στο Αιγαίο
περιµένει µια ξεκάθαρη απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις του τελευταίου τριµήνου
και τη συµπύκνωση των εξελίξεων τις τελευταίες ηµέρες µετά το
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σχηµατισµό Κυβερνήσεως, η οποία και άγεται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για διαπίστωση της δεδηλωµένης, αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν και καλά και κακά νέα για τη χώρα, για το
λαό της και για την προοπτική µας.
Τα καλά νέα είναι ότι το τελευταίο τρίµηνο βαδίζουµε ανηφορικά, δύσκολα, αλλά βαδίζουµε έχοντας συνειδητοποιήσει τη δυσκολία της καταστάσεως. Και είναι καλό νέο αυτό, ιδίως εάν
σκεφθεί κανείς ότι το βάδισµα που γινόταν τα τελευταία τριάντα
χρόνια, µετά τη λεγόµενη Μεταπολίτευση, ήταν κυρίως βασισµένο σε ψευδαισθήσεις και αυταπάτες για την ισχύ της χώρας
και για την πηγή ευηµερίας της χώρας.
Τα κακά νέα είναι ότι αρκετοί από εµάς σ’ αυτήν την Αίθουσα
δεν αντιλαµβάνονται το πρόβληµα της χώρας. Και όταν λέω ότι
δεν αντιλαµβάνονται το πρόβληµα της χώρας, δεν παίρνω θέση
πάνω στην ερµηνεία που ο καθένας έχει δικαίωµα να δώσει για
την προέλευση του προβλήµατος, που συνήθως είναι συνωµοτική για πολλούς, για άλλους είναι η µαρξιστική, για άλλους είναι
πολύ πιο απλή, πιο σκέτη, πιο πεζή, όπως κατά τη δική µου
άποψη, ότι δηλαδή το πρόβληµα της χώρας είναι η αδυναµία µας
επί σειρά ετών να αντισταθούµε στο λαϊκισµό, ο οποίος εκφράζεται, δόξα τω Θεώ, και σήµερα µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Εν πάση περιπτώσει το ταρακούνηµα το οποίο συνέβη στη χώρα
τα τελευταία χρόνια έθεσε κάποιους από εµάς ενώπιον των ευθυνών µας -άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο- και πάντως προ των ευθυνών µας έναντι της αντιµετωπίσεως αυτού του
θηρίου, που κατά τη γνώµη µου αποκαλείται λαϊκισµός.
Καλά και κακά νέα, λοιπόν, σήµερα που η Κυβέρνηση πιστεύω
ότι θα λάβει ψήφο εµπιστοσύνης. Συµπληρώνονται τα καλά νέα,
εάν κανείς παρακολουθήσει µε προσοχή ιδίως την οµιλία του
Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, ο οποίος έθεσε µε τρόπο απερίσπαστο και τρόπο ο οποίος είναι πέραν πάσης αµφιβολίας το
πρόβληµα της χώρας και τους στόχους αυτής της Κυβερνήσεως
µε ειλικρίνεια και χωρίς καµµία ψευδαίσθηση.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, µιλώντας χθες στη Βουλή, είπε...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Προχθές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ήταν σαν να ήταν χθες.
Ο Πρωθυπουργός, µιλώντας στη Βουλή, είπε ότι η χώρα χρειάζεται διόρθωση, αποκατάσταση ακραίων αδικιών -και είναι γνωστό σε όλους ποιες είναι αυτές οι ακραίες αδικίες, οι οποίες
σηµειώθηκαν µετά το Μάιο του 2010- και στροφή προς τον ιδιωτικό τοµέα, προς τις επενδύσεις, προς την παραγωγικότητα,
προς τις αποκρατικοποιήσεις.
Αυτό το δίπτυχο, για να συνοψίσω –αδικώντας βέβαια- την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, είναι τα καλά νέα του ότι αυτή η
Κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται από τρία κόµµατα, έχει αντιληφθεί την πραγµατικότητα και είναι αποφασισµένη να δαµάσει
αυτήν την πραγµατικότητα, η οποία τα τελευταία δυόµισι χρόνια
δυναστεύει τον ελληνικό λαό και κυρίως δυναστεύει τις προοπτικές του ελληνικού λαού και τη δυνατότητά του να ελπίζει βάσιµα
για έξοδο από την κρίση.
Ο δικοµµατισµός, που για πολλούς ίσχυε στη χώρα µας, στα
δικά µου µάτια έχει άλλη όψη. Ο δικοµµατισµός στην Ελλάδα δεν
ισχύει θεσµικά. Διότι δεν µπορώ να αντιληφθώ πως, όταν οι πολίτες ψηφίζουν για παράδειγµα την Αριστερά ή το ΣΥΡΙΖΑ, είναι
χειραφετηµένοι και όταν δεν ψηφίζουν την Αριστερά, είναι εγκλωβισµένοι, παραπλανηµένοι, τροµοκρατηµένοι.
Δεν µπορώ να αντιληφθώ ας πούµε, γιατί ο λαός που για
πρώτη φορά από τη σύσταση ελληνικού κράτους βγάζει Βουλευτή της Αριστεράς στις Κυκλάδες έχει δίκιο τώρα και γιατί δεν
είχε δίκιο επί εκατόν πενήντα χρόνια που δεν έβγαζε Βουλευτή
της Αριστεράς στις Κυκλάδες. Εµένα µου φαίνεται ότι είχε δίκιο
τα εκατόν πενήντα χρόνια, ας πούµε, που δεν έβγαζε Βουλευτή
της Αριστεράς.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι πρέπει να ξεφύγουµε από κάποια
στερεότυπα και να αντιληφθούµε ότι ο δικοµµατισµός που λέτε
εσείς, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, γιατί τότε θα
πρέπει να παραδεχθούµε ότι ο λαός δεν ήταν ελεύθερος ή δεν
ήταν ώριµος. Ο λαός είναι ώριµος διαρκώς και ο δικοµµατισµός
στην πραγµατικότητα ήταν η εναλλαγή στην εξουσία των κοµµάτων που όταν κυβερνούσαν λεγόταν «αναβάλλοντες» και όταν
δεν κυβερνούσαν, συµπεριλαµβανοµένης και της Αριστεράς, που
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συνεχίζει το τροπάριό της, ήταν «καταγγέλλοντες». Αυτά ήταν τα
δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι
«αναβάλλοντες» και οι «καταγγέλλοντες». Αυτός ήταν ο δικοµµατισµός ο οποίος βύθισε τη χώρα σε µία κρίση και όχι η Λέσχη
Μπίλντεµπεργκ ή όλες αυτές οι φαντασιώσεις οι οποίες είναι
ανάγνωσµα προσφιλές, αλλά δεν βοηθούν στο να βγούµε από
την κρίση. Σήµερα αυτός ο δικοµµατισµός καταρρέει και στη
θέση του, εάν κρίνω καλά από τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και των κυρίων Υπουργών, αναδύεται ένας νέος δικοµµατισµός, τουλάχιστον όσον αφορά στο σκέλος της Κυβερνήσεως. Στη θέση των «αναβαλλόντων» φαίνεται ότι έχουµε εκείνους οι οποίοι είναι αποφασισµένοι να πράξουν. Και αν κρίνω από
κάποιες ώριµες τοποθετήσεις συναδέλφων της Αντιπολιτεύσεως,
βλέπω ότι στις θέσεις των «καταγγελλόντων» είναι κάποιοι οι
οποίοι είναι αποφασισµένοι να προτρέψουν. Εάν, λοιπόν, στη
θέση του θανόντος δικοµµατισµού «αναβάλλοντες-καταγγέλλοντες» δηµιουργήσουµε τον δικοµµατισµό «πράττοντες-προτρέποντες» θα είναι πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι φανταζόµαστε, η χώρα
να βγει από την κρίση. Αρκεί να το πιστέψουµε. Και επειδή ένας
συνάδελφος προηγουµένως µίλησε για τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελειώνω και κατεβαίνω από το Βήµα, κάνοντας
χρήση ενός ποιήµατος του Κωστή Παλαµά που έχει τον τίτλο
«Πατέρες» και που παρουσιάζει, νοµίζω, αυτό το οποίο έχουµε
µπροστά µας και αυτή την απόφαση που πρέπει να πάρουµε. Διερωτάται σε αυτό το ποίηµα που έγραψε το 1915 ο εθνικός µας
ποιητής εάν µπροστά µας είναι ένας «όρθρος θαµπός χρυσής
αυγής καθάριας ή κάποιο ανάδοµα στερνό στο σβήσιµο µιάς
φλόγας». Εµείς θα διαλέξουµε εάν θα είµαστε αυτός ο όρθρος,
ο καινούργιος ή θα είµαστε µία τελευταία αναλαµπή µιας φωτιάς
που πάει να σβήσει».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το 1923 το έγραψε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το 1915.
Αυτή η Βουλή νοµίζω µπορεί να διαλέξει και ήδη δίνοντας τη
δεδηλωµένη έχει διαλέξει. Νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός θα µας
κρίνει όλους, εµείς έχουµε πάρει τις αποφάσεις µας, επιλέγουµε
να είµαστε µε τη µεριά της ευθύνης, επιλέγουµε να είµαστε κατά
του λαϊκισµού και δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
Σαµαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
του ΣΥΡΙΖΑ για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, για πρώτη φορά
και τέτοια ώρα, θα µπορούσα να απευθυνθώ ονοµαστικά στον
καθένα σας. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι τίποτε µπροστά στη
θανάσιµη περιδίνηση που έχει περιέλθει η χώρα µας τα δύο τελευταία χρόνια.
Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που εµείς λέγαµε ότι εάν είχε εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα
ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των διεργασιών, αντιθέτως η απουσία της χώρας µας ήταν εκκωφαντική. Το ηγετικό
κλαµπ της Ένωσης προσπέρασε την Ελλάδα µε τον απλό χαρακτηρισµό «ειδική περίπτωση», πράγµα που σηµαίνει ότι την κατέταξε σε µία ιδιόµορφη ευρωπαϊκή «Σπιναλόγκα». Κατά την
προσωπική µου γνώµη αυτό σηµαίνει ντεφάκτο µερική ακύρωση
της ιδιότητάς µας ως µέλος της Ένωσης. Σε αυτή, λοιπόν, τη Σπιναλόγκα συνεχίζονται τα σκληρά πειράµατα τα οποία δεν είναι
µόνο οικονοµικά, εργασιακά, κοινωνικά και πολιτικά, είναι όπως
κατέδειξε µε τη σηµαντική παρέµβασή του χθες ο κ. Παυλόπουλος και πειράµατα κατάργησης του ίδιου του ευρωπαϊκού νοµικού κεκτηµένου, µε σκοπό την εκθεµελίωση εργασιακών και
άλλων δικαιωµάτων.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν τις Προγραµµατικές Δηλώσεις, έσπευσε να στείλει µία επιστολή, µε την οποία διακήρυσσε
την ιδιοκτησία επί του προγράµµατος προσαρµογής. Και µε τις
προγραµµατικές δηλώσεις καταλάβαµε ότι ιδιοκτησία του προγράµµατος προσαρµογής σηµαίνει απώλεια της ιδιοκτησίας της
χώρας επί της δηµόσιας περιουσίας.
Είπε προηγουµένως νοµίζω ο κ. Κακλαµάνης, να εξοπλισθεί ο
κύριος Υπουργός Οικονοµίας µε τα επιχειρήµατα που παρέθεσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο κ. Παυλόπουλος. Και το ερώτηµα είναι προς τι; Αφού ο Υπουργός Οικονοµίας έσπευσε κατηγορηµατικά και κάθετα µε την συνέντευξή του στους «FINANCIAL TIMES» να πει ότι δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο διαπραγµάτευσης. Και τίθεται το ερώτηµα.
Όταν αυτό το λέει apriori ο Έλληνας Υπουργός Οικονοµικών,
ποιον λόγο έχει αυτός που κάθεται απέναντι στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης να µετακινηθεί έστω και κατά µία ίντσα από τις
άκαµπτες θέσεις του;
Ένα άλλο µεγάλο θέµα που προέκυψε µε τις δηλώσεις του
Υπουργού Οικονοµικών είναι η τεράστια διεσπαρµένη, µάλιστα,
µε µπόλικο κυνισµό απόσταση µεταξύ προεκλογικών εξαγγελιών
και µετεκλογικής πρακτικής που θέτει το ερώτηµα αν πράγµατι
έχουµε υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού λαού και ελπίζω
αυτό ο κ. Τασούλας να µη το θεωρεί λαϊκίστικο.
Σε αυτές τις συνθήκες του µνηµονιακού καιάδα είναι προφανές ότι δεν µπορεί να ασκηθεί εξωτερική πολιτική ανεξάρτητου
κράτους. Και δεν είναι κατανοητές οι εξαγγελίες περί νέων δογµάτων στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες µοιάζουν ανεδαφικές
αν όχι και κρίση ανεξήγητου µεγαλείου.
Ως προς την αµυντική θωράκιση της χώρας πρέπει να πούµε
ότι αυτή προσδιορίζεται από την εξής εύθραυστη ισορροπία.
Από τη µία η οικονοµική καταρράκωση δεν την αφήνει άθικτη και
από την άλλη, το πείσµα των ανδρών των ενόπλων δυνάµεων και
του ελληνικού λαού, ένα πείσµα που πηγάζει και από το θιγµένο
αίσθηµα περηφάνιας και αξιοπρέπειας.
Κύριοι Βουλευτές, ούτε Ελλάδα ούτε οικονοµία ούτε άµυνα
υπάρχει µόνο µε αριθµούς, χωρίς ανθρώπους. Επιτρέψτε µου σε
αυτό το σηµείο να σας µεταφέρω την εξοµολόγηση ενός πατέρα
από το Παναιτώλιο της Αιτωλοακαρνανίας. Μου είπε ότι το
Πάσχα σούβλιζε το αρνί και έκλαιγε διότι η κόρη του υπηρετεί
στο Αφγανιστάν. Μου περιέγραψε µάλιστα τις περικοπές που
έκαναν στον µισθό της. Η Ελλάδα, λοιπόν, που δεν έχει να θρέψει
τα παιδιά της, στέλνει υποτιµηµένες ζωές στο Αφγανιστάν, στο
όνοµα της υπηρεσίας άραγε ποιών ιδανικών και ποιας πολιτικής;
Και ποιο είναι άραγε το αντίκρισµα αυτής της πολιτικής.
Είναι γεγονός ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Εάν συνεχιστεί θα έχουµε εικόνες αποκάλυψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να υπογραµµίσω κύριοι Βουλευτές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
επενδύει στην καταστροφή. Αν είναι να έρθει, θα έρθει επειδή ο
λαός αναγνωρίζει τον ιστορικό του ρόλο και το γεγονός ότι στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του δοκιµαζόµενου λαού. Ακούω
επίσης κατά καιρούς τον κ. Βενιζέλο να λέει ότι καραδοκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν καταλαβαίνω τι εννοεί; Τι είναι άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Μήπως είναι µία σέχτα κρυµµένη σε κάποιο θάµνο; Δεν είναι ένα
κόµµα -δεν λέω µεγάλο- που απέσπασε την επιδοκιµασία του
27% του ελληνικού λαού; Και µήπως παρακαλώ αυτή η αντιµετώπιση υποκρύπτει περιφρόνηση της λαϊκής θέλησης; Και καταλήγω, κύριοι Βουλευτές, λέγοντας ότι σε αυτή τη δραµατική
κατάσταση το αίτηµα για αλληλεγγύη αποκτά υπόσταση υψίστης
πολιτικής προτεραιότητας. Ανεξάρτητα τι θα κάνει ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα µε τις δυνάµεις του, πρέπει να αναπτυχθεί µία
συλλογική δράση αλληλεγγύης, η οποία θα έχει την µορφή µιας
µεγάλης κοινωνικής συµµαχίας και θα καλύπτεται από ένα πολιτικό υποκείµενο εµείς λέµε ότι θα είναι µία πλατιά παράταξη αριστερή, ριζοσπαστική, πατριωτική.
Θέλω να εξηγήσω το τελευταίο λέγοντας ότι η πατρίδα δεν
ανήκει µόνο σε αυτούς που την επικαλούνται δηµαγωγικά είτε
για να διχάσουν το λαό. Ανήκει σε εκείνους που την υπερασπίζονται στις πιο κρίσιµες στιγµές της ιστορίας και αυτός είναι ένας
αγώνας που δεν σταµατάει ποτέ. Συνεχίζεται...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρεµένο.
Η κ. Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισµού, έχει το λόγο για
δέκα λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας απευθύνοµαι από το
Βήµα της Βουλής εκπροσωπώντας το αυτόνοµο πλέον Υπουργείο Τουρισµού. Ένα στόχο που αποτελούσε κεντρική προεκλο-
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γική µας δέσµευση και δέσµευση του ίδιου του σηµερινού Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και τον υλοποιήσαµε αµέσως ώστε
να πάρουµε σύγχρονες, ισχυρές θεσµικές βάσεις στην άσκηση
τουριστικής πολιτικής στη χώρα.
Ανάλογα αναλαµβάνουµε την τεράστια ευθύνη να προχωρήσουµε σε όλους τους στόχους µας, σε µία πρωτοφανούς δυσκολίας συγκυρία για τη χώρα, σχηµατίσαµε κυβέρνηση εθνικής
συνεννόησης. Συµφωνήσαµε οι µετέχοντες σε αυτή την ανάγκη
να εγγυηθούµε σταθερή διακυβέρνηση και γρήγορη έξοδο από
το καθεστώς της πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας των τελευταίων µηνών, αντιµετώπιση της κρίσης µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την εγγύηση ρευστότητας στην αγορά
αναθεώρηση των δυσµενών όρων της δανειακής σύµβασης για
να µπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη χωρίς να
διακινδυνεύσει ούτε στο ελάχιστον την ευρωπαϊκή προοπτική
της.
Αυτό το βασικό πλαίσιο-στόχο θέσαµε και ξεκινήσαµε αµέσως
δουλειά για να το πετύχουµε. Δεν υπάρχει περιθώριο καµµίας
παρέκκλισης, καµµίας καθυστέρησης και αυτό είναι σαφές. Οι
ανάγκες είναι πολλές, τα προβλήµατα µεγάλα, οι κίνδυνοι ορατοί
για την οικονοµία και για την κοινωνία. Οφείλουµε και θα το κάνουµε να κινηθούµε γρήγορα µε πράξεις και απτά αποτελέσµατα. Και στον τουρισµό επιβάλλεται να κινηθούµε γρήγορα και
αποτελεσµατικά. Άλλωστε, σε περιβάλλον κρίσης, όταν αυξάνεται η ανεργία στερεύει η αγορά και υπάρχει τέτοια οξυµένη
ανάγκη να εισρεύσουν έσοδα οφείλουµε να επενδύσουµε στα
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Να τονώσουµε την ανταγωνιστικότητα, να βελτιώσουµε την ποιότητα, να εντατικοποιήσουµε την
ανάδειξη και προβολή τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Η ανάπτυξη του τουρισµού για την Ελλάδα είναι µονόδροµος για την
ανάπτυξη της οικονοµίας και για την κοινωνική συνοχή, ιδίως σε
αυτή την κρίσιµη περίοδο.
Δυστυχώς, αυτό δεν είχε γίνει αντιληπτό στο διάστηµα της
προηγούµενης διακυβέρνησης, όχι στο βαθµό που θα έπρεπε για
να λειτουργήσει πραγµατικά ο τουρισµός ως µοχλός ανάκαµψης.
Η δυναµική των αυξηµένων αφίξεων του 2011 δεν µπόρεσε να
έχει συνέχεια γιατί ήταν συγκυριακή και εξαρτηµένη από εξωγενείς παράγοντες. Η διαφήµιση του τουριστικού προϊόντος ατόνησε, η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισµό έµεινε
ανενεργή, οι πόροι του ΕΣΠΑ παρέµειναν παγωµένοι, απαξιώθηκε δραµατικά στη διεθνή αγορά η εικόνα της χώρας, κατέρρευσε κυριολεκτικά ο εσωτερικός τουρισµός.
Αυτή την εικόνα που σας περιγράφω είµαστε εδώ για να την
αλλάξουµε και θα το κάνουµε. Βήµα – βήµα η Ελλάδα µπορεί και
αλλάζει. Αφήνουµε πίσω τις άσχηµες εικόνες, αλλάζουµε κεφάλαιο, επιστρέφουµε στη δουλειά. Αυτό θα πρέπει να είναι και το
µήνυµά µας στο εξωτερικό. Μήνυµα αποφασιστικότητας και αλλαγών. Μήνυµα της Ελλάδας που µπορεί και ξεπερνάει τις δυσκολίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας η µέχρι τώρα πορεία της τουριστικής δραστηριότητας είναι καθοδική. Συνολικά οι εκτιµήσεις
για τη χρονιά που διανύουµε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
Ο κλάδος έχει υποστεί σηµαντικά πλήγµατα. Το µεγάλο, λοιπόν,
και κρίσιµο ζητούµενο είναι τώρα να ξεµπλοκάρουµε τα εµπόδια
που έχουν µπει στην ανάπτυξή του. Δεν µπορούµε να κάνουµε
θαύµατα προφανώς, δεν αλλάζουν όλα από τη µία µέρα στην
άλλη, µπορούµε όµως, να κάνουµε άµεσης απόδοσης βελτιωτικές κινήσεις που θα περιορίσουν τη ζηµιά και θα αυξήσουν το
ρεύµα του τουρισµού, εσωτερικού και εξωτερικού της τελευταίας στιγµής. Ήδη η πολιτική σταθερότητα που προέκυψε από
τις εκλογές της 17ης Ιουνίου έφερε τα πρώτα θετικά µηνύµατα.
Παράλληλα, µπορούµε και θα κάνουµε άµεσα ένα σφιχτό σχεδιασµό µε επιλεγµένες κινήσεις για να καλύψουµε τα υφιστάµενα
κενά και να εγγυηθούµε θετικές επιδόσεις για την επόµενη χρονιά. Αυτό είναι το µεγάλο διπλό στοίχηµα που έχουµε µπροστά
µας. Το 2012 να κλείσει µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες και
αρχής γενοµένης από το 2013 να ξεκινήσει και πάλι η σταθερή,
µακροπρόθεσµη, βιώσιµη άνοδος για τον ελληνικό τουρισµό.
Απόλυτη ανάγκη είναι να θέσουµε συγκεκριµένες προτεραιότητες. Ξεχωρίζω ανάµεσα σε δύο επίπεδα εκείνες που εξυπη-
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ρετούν το βραχυπρόθεσµο στόχο κι εκείνες που θα µας επιτρέψουν στο άµεσο µέλλον να µιλάµε για ανάκαµψη της Ελλάδας
και καθιέρωσή της ανάµεσα στους ανταγωνιστικότερους, πιο
σύγχρονους και ελκυστικούς προορισµούς διεθνώς. Στο πρώτο
επίπεδο ή αλλιώς για τις επόµενες δέκα εβδοµάδες θέτουµε
άµεσα σε λειτουργία σχέδιο δράσης άµεσης εφαρµογής επτά
συγκεκριµένων κινήσεων.
Επτά δράσεις σε δέκα εβδοµάδες, πάντα µε τα ελάχιστα µέσα
που µας δίνει η εξαιρετικά δύσκολη δηµοσιονοµική µας κατάσταση χωρίς την ελάχιστη σπατάλη µε απόλυτο σεβασµό στον
Έλληνα φορολογούµενο.
Πρώτον, µε την προβολή του ελληνικού τουρισµού στο εξωτερικού προπαντός στις αγορές πρώτης προτεραιότητας όπως
είναι η Γερµανία, Αγγλία, Σκανδιναβία και παράλληλα στις αγορές υψηλού ενδιαφέροντος για τη χώρα όπως είναι η Βόρεια
Αµερική, η Ρωσία και η Κίνα.
Δεύτερον, άµεση λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.
Τρίτον, ενεργοποίηση των προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού που αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση για την αναθέρµανση του εσωτερικού τουρισµού και την εγγύηση ρευστότητας
στην αγορά. Το πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους» υπογράφηκε
προχθές και ενεργοποιείται την προσεχή εβδοµάδα µε στόχο να
κινήσουµε την εσωτερική αγορά που βρίσκεται σε κατάρρευση.
Τέταρτον, δροµολόγηση της θεσµοθετηµένης κοινής εταιρείας µάρκετινγκ, µε τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Πέµπτον, επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας σε συνεργασία, βέβαια, µε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Έκτον, δοµική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Τουρισµού,
αλλά και του ΕΟΤ µε συγκέντρωση των απαραίτητων αρµοδιοτήτων έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά χωρίς αγκυλώσεις και αδυναµίες στις τεράστιες θεσµικές
ανάγκες του τουρισµού.
Έβδοµον, σύναψη συµφωνίας κοινωνικής ειρήνης. Δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε αναστροφή του κλίµατος για τον τουρισµό µέσα σε συνθήκες κοινωνικής πόλωσης. Είδαµε τι συµβαίνει
σε αντίθετη περίπτωση.
Πρέπει κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να
αναλάβετε τώρα την ευθύνη σας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων, την εισροή
εσόδων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το έχω πει πολλές
φορές και το επαναλαµβάνω. Ο τουρισµός είναι για την Ελλάδα
εθνική υπόθεση. Δεν είναι ευθύνη µόνο της εκάστοτε κυβέρνησης. Όλοι οφείλουµε να τον προστατεύσουµε και να τον θωρακίσουµε, ειδικά στη σηµερινή τόσο κρίσιµη συγκυρία.
Αυτήν την συνευθύνη σας καλώ να συµφωνήσουµε τώρα στη
Βουλή στη βάση ενός νέου συµβολαίου για την κοινωνική ειρήνη
και την οµαλότητα. Ας κάνουµε το πρώτο βήµα. Ας στείλουµε το
µήνυµα ότι αλλάζουµε, ότι µπορούµε από κοινού να προστατεύσουµε τους παραγωγικούς µας πόρους χωρίς αντιπαλότητες.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτήν τη στιγµή οι καλύτεροι διαφηµιστές του ελληνικού τουρισµού θα είναι όσοι επισκέπτες µας
γυρίσουν στις πατρίδες τους και στείλουν το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής και φιλόξενη χώρα. Είναι στο χέρι όλων µας
να το πετύχουµε. Οφείλουµε -και θα το κάνουµε- να ταυτίσουµε
και πάλι τον τόπο µας µε θετικά µηνύµατα αισιοδοξίας, δηµιουργικότητας, κοινωνικής ειρήνης, θέλησης για εξέλιξη και πρόοδο
σε όλα τα επίπεδα.
Περνάω στο δεύτερο φάσµα των µέτρων µακροπρόθεσµης
απόδοσης, δηλαδή, την εκπόνηση µιας σύγχρονης στρατηγικής
για τον τουρισµό µε ορίζοντα δεκαετίας. Ένα εθνικό σχέδιο που
θα ξεπερνάει τα όρια µιας κυβερνητικής θητείας ή ενός υπουργού και θα µπορεί να υπηρετήσει σε βάθος την ανάκαµψη του
τουρισµού ως εθνική υπόθεση υψίστης σηµασίας. Στόχος η µεγιστοποίηση του τουριστικού εισοδήµατος και η µετατροπή της
Ελλάδας σε παγκόσµια ισχυρή τουριστική δύναµη. Ένα τέτοιο
εθνικό σχέδιο θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αποτελεσµατικότητας µε διευκόλυνση των επενδύσεων. Στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου
θεσµικού πλαισίου για τον τουρισµό και τις ειδικές µορφές του.
Στη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδοµές και στις υπηρεσίες
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του τουρισµού. Στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της πατρίδας µας.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν βαθιές τοµές και αλλαγές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τρόπος µε τον οποίο αδειοδοτείται η τουριστική επένδυση ή ο τρόπος µε τον οποίο φορολογείται
η τουριστική επιχείρηση. Σταθερή και απλή φορολόγηση από τη
µία, µείωση της γραφειοκρατίας µε απλοποίηση των διαδικασιών
από την άλλη και ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων στην αδειοδότηση.
Είναι τα πρώτα βήµατα που θα γίνουν. Με αυτόν τον τρόπο θα
καταφέρουµε επιτέλους να προσελκύσουµε υψηλού επιπέδου
επενδύσεις που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία.
Παράλληλα θέλουµε να κινηθούµε άµεσα για να καλύψουµε
χρόνιες αδυναµίες που βαρύνουν το τουριστικό προϊόν µας. Γίνοµαι πιο συγκεκριµένη. Αξιοποίηση των παγωµένων κονδυλίων
του ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών υπηρεσιών
και τουριστικών εγκαταστάσεων. Διαµόρφωση κανονιστικού
πλαισίου για µε τις ειδικές µορφές τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση σε κρίσιµες για τη χώρα ειδικές µορφές του όπως είναι ο
πολύ σηµαντικός ιατρικός τουρισµός, το γκολφ, ο θρησκευτικός
τουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός ή
ο θαλάσσιος τουρισµός που πλήττεται σηµαντικά από την κρίση
και χρειάζεται άµεση αναβάθµιση των υφιστάµενων µαρίνων και
σίγουρα κατασκευή νέων.
Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, χρειάζεται και
εδώ η αναβάθµιση λιµένων, πέραν του Πειραιά, ως home porting
λιµανιών κρουαζιέρας και άλλωστε η άρση του καµποτάζ –που
τόσο πολύ παλέψαµε να γίνει- ανοίγει µεγάλες προοπτικές για
την κρουαζιέρα.
Ακόµη, απολύτως απαραίτητα βήµατα στον µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό µας αποτελούν η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασµού για τον τουρισµό, µε ξεκάθαρους κανόνες και όρους για
την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, η θέσπιση νέου επενδυτικού νόµου, η διαµόρφωση στρατηγικής αεροµεταφορών, η αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης που περιλαµβάνει και το ριζικό επανασχεδιασµό του ΟΤΕΚ.
Στοχεύουµε παράλληλα, µέσω του ΕΣΠΑ, να εξασφαλίσουµε
πόρους για την επιµόρφωση των εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις εκτός τουριστικής περιόδου, όταν εντάσσονται στο
ταµείο ανεργίας.
Τέλος, είµαστε αποφασισµένοι να πετύχουµε την εξέλιξη του
τουριστικού µας µοντέλου µε ριζικό επανασχεδιασµό του τουριστικού µας προϊόντος, να εξελίξουµε δηλαδή το µοντέλο ήλιος
και θάλασσα µε σκοπό τον περιορισµό της εποχικότητας του ελληνικού τουρισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πολλά τελευταία χρόνια η
πολυνοµία και οι αποσπασµατικές νοµοθετικές παρεµβάσεις για
θέµατα τουρισµού έχουν δηµιουργήσει ένα προβληµατικό περιβάλλον µε αδυναµίες, κενά και χαώδεις διατάξεις. Είναι επιτακτική η ανάγκη µιας δυναµικής και στοχευµένης νοµοθετικής
παρέµβασης µε ένα νοµοσχέδιο που θα εισάγει το νέο, εκσυγχρονισµένο και απλουστευµένο θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό. Στους αµέσως επόµενους µήνες θα κατατεθεί στη Βουλή
πολυνοµοσχέδιο που θα λύνει χρόνια προβλήµατα και παθογένειες του κλάδου. Η εποχή των λοιπών διατάξεων και των ευκαιριακών προσεγγίσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί για τον
ελληνικό τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό και πριν κλείσω να αναφερθώ
ξεχωριστά στην Αθήνα και τη µετατροπή της ξανά σε ελκυστικό
τουριστικό προορισµό. Ο στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος,
όµως δεν έχουµε κανένα περιθώριο να µην τον πετύχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Υπουργέ, παράκληση –αν µπορείτε- να µην επεκταθείτε περισσότερο από το
χρόνο σας, γιατί θα χρειαστεί µετά να µειώσουµε το χρόνο για
όλους τους Υπουργούς.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Μέσα στην
επόµενη διετία η Αθήνα θα πρέπει να έχει ανακάµψει. Για το λόγο
αυτό αναζητούµε άµεσα τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων
Υπουργείων και φορέων για την πάταξη της εγκληµατικότητας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού, τη σταδιακή αναβάθµιση
του αστικού χώρου µε αναπλάσεις και αξιοποιήσεις, την κοινωνική ηρεµία µε έξοδο της πρωτεύουσας από την οµηρία των διαδηλώσεων και τέλος για την αναθέρµανση της εµπορικής ζωής
του κέντρου που τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε πλήρη καταστολή.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι αυτή η Κυβέρνηση πιστεύει στην αναπτυξιακή δυναµική που έχει ο τουρισµός και θα τον στηρίξει µε κάθε τρόπο. Οι στόχοι που βάλαµε
είναι σύνθετοι. Έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας. Τίποτα δεν
θα γίνει από τη µια µέρα στην άλλη και τίποτα δεν µπορεί να γίνει
µε µαγικό τρόπο.
Θα γίνουν τοµές, θα δοθούν λύσεις σε κρίσιµα προβλήµατα,
θα αναζητηθούν συνέργειες και συνεργασίες για να ξεπεραστούν πολλά προβλήµατα συναρµοδιοτήτων. Μέσα από τη συνεννόηση θα µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε τον εθνικό µας
στόχο: τη µακροπρόθεσµη, βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού και
µαζί την ανάκαµψη της οικονοµίας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Κοζάνης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βάθος της κρίσης, η
έκταση των προβληµάτων που βιώνουν οι συµπατριώτες µας,
όλοι ανεξαίρετα, κυρίως οι ασθενέστερες οµάδες και κυρίως και
πάνω απ’ όλα η νέα γενιά, η πύκνωση του χρόνου που βιώνουν
όλοι οι Έλληνες –και τη βιώσαµε ιδιαίτερα όσοι είχαµε την τύχη
ή την ατυχία να είµαστε τα προηγούµενα δυόµισι χρόνια στη
Βουλή- επιτάσσουν και επιβάλλουν ψυχραιµία, ηρεµία και νηφαλιότητα. Είναι δύσκολο σε περιόδους κρίσης να ξεχωρίσει κανείς
το µείζον από το δευτερεύον.
Πιστεύω πως όλοι θα συµφωνήσουµε –και όλοι σε αυτή την Αίθουσα- ότι η περίοδος που διανύουµε τα τελευταία δύο-δυόµισι
χρόνια αλλά και τώρα χαρακτηρίζεται από µία λέξη: τη λέξη ευθύνη και τα παράγωγά της. Ποιος ευθύνεται για την κρίση, πώς
καταλογίζονται οι ευθύνες και γιατί δεν τιµωρείται κανείς, αλλά
και τι ευθύνη αναλαµβάνει ο καθένας για το ξεπέρασµα της κρίσης.
Κάποιοι –και ήταν απολύτως σαφές χθες στις οµιλίες των πολιτικών Αρχηγών- καβάλα στα ποσοστά των εκλογών παριστάνουν τους πρωτοεµφανιζόµενους στη Βουλή και προτιµούν µόνο
το πρώτο σκέλος των ευθυνών, δηλαδή να αποδίδουν µονοµερώς την ευθύνη, µιας και οι ίδιοι –ξαναλέω- παριστάνουν τους
πρωτοεµφανιζόµενους. Αν πραγµατικά κάποιοι είναι πρωτοεµφανιζόµενοι, τότε ισχύει το «ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον
βαλέτω». Όµως, είναι έτσι;
Υπάρχει, κατά τη γνώµη µου, ένα παράδειγµα καταλυτικό. Πριν
έντεκα χρόνια επιχειρήθηκε από την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
να έλθει στη Βουλή ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που –ειρήσθω
εν παρόδω- προέβλεπε πολύ ηπιότερες ρυθµίσεις από αυτές που
σήµερα ισχύουν. Τότε, µια ολόκληρη κοινωνία και ένα ολόκληρο
πολιτικό σύστηµα είπε όχι. Ο κ. Καµµένος, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μιχαλολιάκος, αλλά και ο κ. Κουβέλης, ο κ. Σαµαράς τότε είχαν µια
συγκεκριµένη στάση. Δεν ήταν κανένας στην άλλη πλευρά του
λόφου.
Αναφέρω αυτό το παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί ο λογαριασµός είναι συγκεκριµένος. Το έλλειµµα που παρήγαγε το ασφαλιστικό από το 2001 µέχρι σήµερα είναι 142 δισεκατοµµύρια ευρώ και αν προσθέσουµε και άλλα 53 δισεκατοµµύρια που είναι το έλλειµµά του µέχρι τα τέλη του µεσοπρόθεσµου –τον 12/2014- τότε αθροίζεται το έλλειµµα σε 195 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το µισό χρέος της χώρας πριν το
κούρεµα. Αυτό το έλλειµµα παρήγατε η αφροσύνη µας να µην
εισάγουµε κάποιες ρυθµίσεις.
Βέβαια, για να είµαι δίκαιος, αυτός ο λογαριασµός επιβαρύνθηκε τόσο από την ύφεση όσο φυσικά και από τον εκτροχιασµό
των δαπανών σε φάρµακα και διαγνωστικά την πενταετία 20042009, όπου από 9 δισεκατοµµύρια που δαπανούσαν το 2004 τα
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ασφαλιστικά ταµεία, κατέληξαν να δαπανούν το 2009 18 δισεκατοµµύρια! Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριµένες αιτίες που φθάσαµε
εδώ, αν θέλουµε να έχουµε µια νηφάλια µατιά.
Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί πιστεύω ότι
είναι πρόκληση για όλους µας –όχι για τους µισούς, αλλά για
όλους µας!- το καινοφανές δεδοµένο που έχει δηµιουργήσει η
σύνθεση της Βουλής µε τους συγκεκριµένους συσχετισµούς και
η τρικοµµατική στήριξη της Κυβέρνησης.
Είναι καινοφανές δεδοµένο για την Τρίτη Ελληνική Δηµοκρατία
και είναι θετική η πρόκληση για όλους, γιατί το εφιαλτικό «να
καεί, να καεί η Βουλή» δεν πρέπει να ξανακουστεί στις πλατείες
και τους δρόµους. Και αυτό είναι ευθύνη όλων και όχι των µισών
µόνο εδώ µέσα. Γι’ αυτό και είπα και το συγκεκριµένο παράδειγµα, για το οποίο κανείς δεν µπορεί να αποποιηθεί των δικών
του ευθυνών.
Εµείς, από την πλευρά µας, έχοντας πληρώσει βαρύ πολιτικό
τίµηµα –δικαίως, κατά τα άλλα, γιατί είχαµε ευθύνες για ό,τι
βίωσε η χώρα- πιστεύω πως πάθαµε και µάθαµε και έχουµε µια
συγκεκριµένη πρακτική στάση και αντίληψη για τα πράγµατα.
Προτείνω, λοιπόν, σε µερικά προφανή να εκπέµψουµε ένα κοινό
µήνυµα στους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από την επιµέρους
οπτική που έχει ο καθένας από εµάς µε βάση την πολιτική και
ιδεολογική του αντίληψη.
Πρώτον, να πούµε στους Έλληνες πολίτες πως στην προτεραία κατάσταση ούτε µπορούµε ούτε πρέπει να γυρίσουµε. Δεν
µπορούµε και δεν πρέπει να γυρίσουµε στην Ελλάδα των ελλειµµάτων γιατί το έλλειµµα του 2009 ήταν 25 δισεκατοµµύρια µε
έσοδα 50 δισεκατοµµύρια: 50 δισεκατοµµύρια έσοδα, 75 δισεκατοµµύρια έξοδα. Δεν µπορούµε και δεν πρέπει να γυρίσουµε!
Δεύτερον, δεν µπορούµε και δεν πρέπει να γυρίσουµε σε ένα
µοντέλο αντιπαραγωγικό που κατέρρευσε, µιας Ελλάδος που δεν
παράγει πλούτο και αγωνίζεται το πολιτικό σύστηµα πώς θα διανείµει πλούτο που δεν παράγεται, ένας πλούτος που είναι δανεικός. Κάποιοι υιοθετούν µια πολιτική ατζέντα που κατέπεσε και
νοµίζουν ότι είναι πρωτοεµφανιζόµενοι. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι
η ατζέντα της χρεοκοπίας.
Εµείς αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας και ακούσαµε νωρίτερα
τον Υπουργό Γεωργίας σε µια πραγµατικά εµπνευσµένη οµιλία
να µιλά για µια επανάσταση στην ύπαιθρο και τον πρωτογενή
τοµέα. Με µια τέτοια οπτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
στηρίζουµε αλλά και ελέγχουµε την Κυβέρνηση.
Και εδώ θέλω να διατυπώσω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µια στήριξη, αλλά και επιφύλαξη παράλληλα γι’
αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό για τις επενδύσεις
στην Αθήνα. Αν πραγµατικά πιστεύουµε ότι αυτό που χρεοκόπησε είναι η Ελλάδα που δεν παράγει, τότε αυτό πουθενά αλλού
δεν αποτυπώνεται καλύτερα από την υπερσυγκέντρωση πλούτου, δύναµης και ανθρώπων στο Λεκανοπέδιο. Από το 37% του
ΑΕΠ στα µέσα της δεκαετίας του ’90, φθάσαµε στο 55% αισίως.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε λίγο επιφυλακτικοί για να
γίνουν µια σειρά από επενδύσεις στο Λεκανοπέδιο αποκλειστικά
και µόνο, που κατήντησε να είναι αίτιο και αιτιατό της κρίσης,
αφού είναι συνώνυµο της εγκατάλειψης κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και µάλιστα της υπαίθρου.
Με την ίδια οπτική θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο
Πρωθυπουργός για τη ΔΕΗ τέσσερις φράσεις που έχουν κοµβική
σηµασία –και καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να µε ακούσουν, µιας και διεκδικώ ένα τεκµήριο γνώσης για την ενέργεια
και τη ΔΕΗ λόγω και επαγγελµατικής ενασχόλησης και περιοχήςκαι είναι συγκεκριµένες:
Πρώτον, άµεση επαναλειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Ενεργειακού Σχεδιασµού. Δεύτερον, όποια εξέλιξη και αν έχουµε σε
επιµέρους τµήµατα της ΔΕΗ θα πρέπει να τηρούνται οι δηµόσιες
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη ΔΕΗ και αναφέροµαι
κυρίως σε ζητήµατα µετεγκαταστάσεων. Τρίτον, ο λιγνίτης πρέπει να αποκατασταθεί γιατί είναι για λέβητες υπερσύγχρονης τεχνολογίας και όχι για το «πυρ το εξώτερο» και είναι η βάση της
φθηνής κιλοβατώρας. Τέταρτον, όλο το σχέδιο που παρουσιάστηκε µε τίτλους από τον Πρωθυπουργό θα πρέπει να στοχεύει
στην παλινόρθωση του µεγαλύτερου γίγαντα της ελληνικής οικονοµίας που είναι η ΔΕΗ η οποία σήµερα τρίζει συθέµελα και

145

απειλείται πραγµατικά µε χρεοκοπία.
Κλείνω κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι χθες είχα µια εµπειρία
καθώς µε τον κ. Σαχινίδη πλαισιώναµε τον κ. Βενιζέλο στη συνάντηση µε την τρόικα. Χρόνο χρειάζεται η πατρίδα µας και αυτό
κάναµε σαφές στην τρόικα µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον κ.
Βενιζέλο, προκειµένου να αξιοποιήσουµε τα θετικά της δανειακής σύµβασης, αλλά και να εκπονήσουµε και να αφήσουµε να
λειτουργήσουν πολιτικές κεϊνσιανές που είχαν δουλέψει µε την
προηγούµενη κυβέρνηση, όσο και αν ακούγεται µέσα στην Αίθουσα παράδοξο, από την αυτεπιστασία µέχρι τα ληξιπρόθεσµα
και από το Ταµείο Εγγυοδοσίας, µέχρι µια σειρά από άλλες πολιτικές. Γιατί χρόνο χρειάζεται η πατρίδα µέσα όµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι έξω από αυτήν.
Στην παρούσα περίοδο η λαϊκή ρήση «µόνος ούτε στον παράδεισο» µας πάει γάντι. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές του δηλώσεις µίλησε για
αλήθεια, προοπτική, ελπίδα και κουράγιο. Στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στα µνηµόνια δεν µπήκαµε από τη µία µέρα στην
άλλη, αλλά µε την πολιτική που εφάρµοσαν τα κόµµατα του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και µας οδήγησαν µε µαθηµατική ακρίβεια στη χρεοκοπία και την πτώχευση. Μας οδήγησαν
στη διάλυση του κράτους, στην έλλειψη διοίκησης και βλέπουµε
αποσπασµατικά σε όλα τα κοµµάτια της διακυβέρνησης της
χώρας ανθρώπους που κλέβουν, αρπάζουν, διαλύουν. Με λίγα
λόγια αυτά τα χρόνια φτιάχτηκε µία κυβέρνηση που εκπροσωπεί
και λέγεται «ο κλέψας του κλέψαντος και ο εξαπατήσας του εξαπατήσαντος». Αυτή είναι η προοπτική που υπάρχει.
Υπάρχουν οπωσδήποτε και αλήθειες. Το «δια ταύτα» όµως
είναι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία κατέστρεψαν την Ελλάδα οικονοµικά, κοινωνικά, ηθικά, οικολογικά, πατριωτικά.
Η αλήθεια που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός; Η αλήθεια είναι
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργους, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις και µαγαζιά κλειστά. Έχουµε πεινασµένους συνταξιούχους, εργαζόµενους µε µισθούς πείνας, εργαζόµενους που δεν πληρώνονται και
τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας φεύγουν µετανάστες στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι πηδάνε από τα µπαλκόνια και τις ταράτσες,
ψάχνουν τα σκουπίδια για να φάνε, τρέχουν στα συσσίτια και θυµίζουν την εποχή της κατοχής που πολλοί από εσάς δεν ζήσατε,
αλλά εγώ την έζησα την εποχή της φασιστικής γερµανικής και
ιταλικής κατοχής. Σήµερα δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις
που εξασφαλίζουν την εργασιακή ειρήνη.
Γενικά, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ δηµιουργήσατε µία ανθρωπιστική καταστροφή που ούτε
ο Όργουελ δεν θα µπορούσε να περιγράψει. Αυτή είναι η αλήθεια που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εσείς κυβερνήσατε όλα
τα τελευταία αυτά χρόνια και η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική
σας και µόνο δική σας.
Στις τελευταίες εκλογές κλέψατε την ψήφο του ελληνικού
λαού µιλώντας για επαναιδιαπραγµάτευση και αλλαγή του µνηµονίου. Ούτε διαπραγµάτευση κάνατε, ούτε τίποτα. Απλά ΠΑΣΟΚ
και Νέα Δηµοκρατία είπατε «ναι» σε όλα. Ακολουθήσατε τις εντολές των αφεντικών σας. Σήµερα στόχος της συγκυβέρνησης
είναι να εφαρµόσει το µνηµόνιο που έχετε υπογράψει πιστά.
Πρώτος στόχος σας είναι η περιουσία του ελληνικού λαού. Οι
«καρχαρίες» και τα «λαµόγια» της πλουτοκρατίας τρίβουν τα
χέρια τους από τη χαρά τους και λένε µεταξύ τους: καλά, εδώ
στην Ελλάδα θα γίνει το µεγάλο φαγοπότι, όλα στο τζάµπα, όλα
κοψοχρονιά. Πώς θα γίνει αυτό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ; Έχετε το δικαίωµα να ξεπουλήσετε την περιουσία του λαού µας; Σας την κληροδότησαν η µάνα σας και ο πατέρας σας ώστε να µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε;
Ο ελληνικός λαός και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σας το επιτρέψουν. Για
µας αυτές οι πωλήσεις είναι αντισυνταγµατικές και παράνοµες.
Δεν τις αναγνωρίζουµε ούτε τώρα ούτε στο µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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Σχετικά µε την φορολογική καταιγίδα που έρχεται, θα ήθελα
να σας επισηµάνω, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, ότι ο λαός µας πραγµατικά δεν µπορεί να αντέξει
τη φορολογική καταιγίδα που έρχεται και που εσείς αποφασίσατε. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα µέτρα να τα πάρετε πίσω.
Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε µεγάλη
κοινωνική έκρηξη την οποία δεν θα µπορεί κανείς να την σταµατήσει και όλοι αυτοί που θα εκραγούν –και να είστε σίγουροι ότι
θα εκραγούν- θα έχουν υπ’ όψιν τους να εφαρµόσουν το νόµο
του Λιντς. Σκεφθείτε αυτό το πράγµα.
Δεν έχουν τη δυνατότητα. Έχουν πρόβληµα επιβίωσης αυτοί
οι άνθρωποι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Μας ζητάτε να κάνουµε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αυτό ακριβώς κάνουµε κυρίες και κύριοι. Λέµε ότι
εάν εφαρµόσετε τα 77 σηµεία του µνηµονίου νούµερο 2 , θα δώσετε τη χαριστική βολή στην ελληνική οικογένεια και στον ελληνικό λαό. Αυτό το βεβαιώνουν δεκάδες επιστήµονες, οικονοµολόγοι, Υπουργοί σε όλο τον κόσµο.
Η πρότασή µας είναι πρώτα απ’όλα, το άλφα και το ωµέγα, η
αντικατάσταση του µνηµονίου. Αν δεν αντικατασταθεί αυτό, ζωή
για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει.
Δεύτερον, εθνικό σχέδιο ανόρθωσης. Τρίτον, αναδιανοµή του
πλούτου. Επιµένουµε σ’ αυτό. Τέταρτον, άµεση κατάργηση
εφαρµοστικών νόµων. Πέµπτον, επαναφορά µισθών και συντάξεων. Έκτον, διαγραφή χρεών. Έβδοµον, άρση ασυλίας Υπουργών. Όγδοον -και επιµένουµε χρόνια πολλά σ’ αυτό- απλή
αναλογική, δηµοκρατικές διαδικασίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά σε
πέντε λεπτά πώς να ολοκληρώσω; Ούτε κόκορας να ήµουν. Δεν
γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δυστυχώς, είναι απόφαση για όλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Άρση ασυλίας Υπουργών, απλή αναλογική και βασικά πώς µπήκαµε στο ΔΝΤ και στα µνηµόνια. Μπήκαµε στα µνηµόνια αυτά και δεν ξέρω εάν η σύσταση µιας ειδικής
επιτροπής θα µπορέσει να ξεκαθαρίσει το θέµα όταν σε αυτήν
την επιτροπή συµµετέχουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Τι
θα γίνει; Θα αθωώσουν ο ένας τον άλλο.
Πάω παρακάτω. Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεστε ότι
µπήκατε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στα µνηµόνια για
τη σωτηρία της πατρίδας, από αγάπη για την πατρίδα. Ποια πατρίδα εννοείτε; Αυτή που παραχωρήσατε στην κ. Μέρκελ και
στην τρόικα; Σε ποια πατρίδα το ταµείο του κράτους είναι στο
Λουξεµβούργο, νοµικά θέµατα δικάζονται µε το βρετανικό δίκαιο,
υπάρχει πρωθυπουργός γκαουλάιντερ µε το συµβολικό όνοµα
Ράιχενµπαχ, ειδικοί τοποτηρητές που ελέγχουν Υπουργούς και
Υπουργεία; Αυτή η πατρίδα που λέγατε δεν υπάρχει πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι γερµανικό προτεκτοράτο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα εκατοµµύριο
εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες άνθρωποι που µας ψήφισαν
καταψηφίζουµε αυτή τη συγκυβέρνηση του µνηµονίου. Λέµε όχι
στο µνηµόνιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το πρόβληµα µε το
χρόνο είναι ότι κάθε παραβίασή του θα στερήσει τη δυνατότητα
σε κάποιους οµιλητές να πάρουν το λόγο. Αυτό ισχύει και για
Βουλευτές και για Υπουργούς.
ΤΕΡΕΝΣ- ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΙΚ: Άλλοι συνάδελφοι
είχαν εφτά λεπτά, άλλοι έξι, τώρα έχουµε πέντε. Σε λίγο θα ανεβαίνουµε πάνω, θα λέµε το όνοµά µας και θα κατεβαίνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουίκ, έχετε
απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι θα βγουν συµπεράσµατα από τη σηµερινή συνεδρίαση συλλογικά απ’ όλο το Προεδρείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΕΡΕΝΣ- ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΙΚ: Ο κ. Δένδιας που χαµογελάει απέναντι θα έχει το δεκάλεπτο για να µιλήσει. Ο Βουλευτής που θα θέλει να µιλήσει ίσως να µην µπορέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παράκληση και προς
τους Υπουργούς να περιοριστούν στο δεκάλεπτο.
Ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος, Βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ- ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΙΚ: … (Δεν ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Τέρενς Κουίκ, επιτρέψτε µας.
Πρώτη φορά µιλάµε.
Λέγοµαι Μιχάλης Ταµήλος. Είµαι νεοεκλεγείς Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από
άλλες διαδικασίες εκπροσωπώ το Δήµο Τρικκαίων και την περιοχή µου, έχοντας συµπληρώσει είκοσι πέντε χρόνια. Από το
1986 ασχολούµαι µε θέµατα κοινής πολιτικής και µπορώ να πω
ότι έχω το θάρρος να παραδεχθώ τα λάθη και να προτείνω και
κάποιες λύσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τον κ, Πάντζα, το
λατρευτό από τα παιδικά µας χρόνια ηθοποιό. Κύριε Πάντζα, νοµίζω ότι τελείωσαν οι εκλογές και τώρα πρέπει να πούµε τι θα
κάνουµε µετά τις εκλογές. Ο λαός αποφάνθηκε. Ούτως ή άλλως
τα είπατε αυτά προ των εκλογών και ο κ. Τσίπρας και όλοι, αλλά
οι εκλογές τελείωσαν. Τώρα πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µετά
τις εκλογές και δεν µπορούµε πια να µιλάµε για τα δέκα σηµεία
που λέγατε προ των εκλογών. Τα είπατε και ο λαός δεν σας
έβγαλε πρώτους. Δεν ξέρω και αν θέλατε κιόλας να βγείτε σαν
ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Άρα, πριν από είκοσι µέρες ο λαός µε την ψήφο του καθόρισε
την παραµονή της χώρας στο ευρώ και στην Ευρώπη και στην
Ευρωζώνη. Καθόρισε την περαιτέρω σύγκλιση της χώρας µε τις
προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες. Τους τελευταίους δύο µήνες ειπώθηκαν τα πάντα και σήµερα γνωρίζουµε την αλήθεια. Πιστεύω
ότι δεν υπάρχει σήµερα Έλληνας, που να δικαιούται να πει ότι
δεν ξέρει την αλήθεια. Άρα, ξέρουµε πώς φτάσαµε εδώ, ξέρουµε
ποιοι ευθύνονται. Ο καθένας ας τους κρίνει. Αν κάποιοι απ’ αυτούς που έχουν ευθύνες έφτασαν πάλι µε την ψήφο του λαού
εδώ, καλώς έφτασαν. Ο λαός αποφασίζει στο τέλος ποιος είναι
αυτός που τον εκπροσωπεί.
Έχουµε τώρα µία κοινή προσπάθεια ενός εθνικού µετώπου
σωτηρίας της χώρας και προέκυψε Κυβέρνηση συνεργασίας
τριών κοµµάτων µε επικεφαλής Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά, τον οποίο καλούµαστε σήµερα να στηρίξουµε στη δύσκολη αποστολή που αναλαµβάνει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα
δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Πρέπει να σταµατήσουµε τον
κατήφορο για να ανακάµψει η οικονοµία. Έχουν περιγραφεί από
τον Πρωθυπουργό οι βασικοί άξονες των ενεργειών που πρέπει
να εφαρµόσουµε και από τους άλλους δύο Αρχηγούς των κοµµάτων έχουν περιγραφεί πολλές πτυχές των πολιτικών που πρέπει να αλλάξουν ώστε να αποκτήσουµε επιτέλους ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος που θα υποστηρίζει και δεν θα παρεµποδίζει
την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη. Αυτό που χρειαζόµαστε σήµερα είναι ισχυρή πολιτική βούληση, όχι άλλες παλινωδίες, όχι άλλα πισωγυρίσµατα. Χρειαζόµαστε ισχυρή πολιτική
βούληση και στην Κυβέρνηση και στον καθένα από µας. Δεν
υπάρχουν πλέον χρήµατα για πέταµα. Να γίνουν τώρα αυτά που
δεν έγιναν τα προηγούµενα χρόνια, να αρχίσουµε από τα αυτονόητα που δεν χρειάζονται χρήµατα.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να πω ότι, ναι µεν χρειάζονται χρήµατα, που δεν τα έχουµε για την ανάπτυξη, αλλά πολλά µπορούν
να γίνουν για πράγµατα που δεν χρειάζονται χρηµατοδότηση
από καµµία χώρα. Θα αναφέρω µόνο τίτλους, γιατί δεν έχω το
χρόνο να τα αναπτύξω.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να βελτιώσουµε το σύστηµα διοίκησης και
να αλλάξουµε µοντέλο ανάπτυξης. Πρώτον, µείωση του κράτους,
έµφαση στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση αρµοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση κυρίως του δεύτερου βαθµού, δηλαδή όλα αυτά που σήµερα επιβαρύνουν το κράτος, δασαρχεία,
πυροσβεστικές, νοσοκοµεία, όλα να πάνε στις περιφέρειες και
από κει και µετά οι τοπικές κοινωνίες µε τους εκλεγµένους περιφερειάρχες ας αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο που µπορούν
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να κάνουν γι’ αυτούς. Αυτοί πρέπει να αλλάζουν τους διοικητές
και να µην τους βάζει ο κάθε Βουλευτής και ο κάθε πολιτευτής
και να µη στέλνουµε συνταξιούχους αποτυχηµένους πολιτικούς
για διοικητές των νοσοκοµείων και µετά να λέµε πώς τα νοσοκοµεία δεν πάνε καλά.
Δεύτερον, συνταγµατικές ρυθµίσεις που θα ρυθµίζουν την αυτονοµία των περιφερειακών αρχών. Οι περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν έσοδα. Δεν µπορεί να δηµιουργούµε πρώτο και
δεύτερο βαθµό χωρίς έσοδα. Να αποδεσµευτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία για την υλοποίηση των επενδύσεων από τη γραφειοκρατία, να απεξαρτηθούµε κάποια φορά από τις κρατικές
επιχορηγήσεις. Εύχοµαι κάποια στιγµή επί των ηµερών µας να
γίνονται επενδύσεις χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις που πριµοδοτούν τη διαφθορά. Πρέπει να ελαφρυνθούν τα φορολογικά
βάρη των επιχειρήσεων και των πολιτών µε σταδιακή µείωση των
φόρων, του ΦΠΑ κλπ.
Τι πρέπει να γίνει που δεν χρειάζεται λεφτά; Να απλοποιηθεί
η πολεοδοµική νοµοθεσία, η χωροθέτηση, η έγκριση των πολεοδοµικών σχεδίων και όλα αυτά τα πράγµατα τα οποία µέχρι σήµερα µας ταλαιπωρούν, να γίνουν επενδύσεις χωρίς επιχορηγήσεις. Πώς δηλαδή; Απλοποίηση της διαδικασίας σε συµβάσεις
παραχώρησης για κατασκευή κοινωφελών έργων, πάρκινγκ,
αθλητικά πάρκα, υπόγεια γκαράζ. Ξέρετε ότι σαν δήµος Τρικάλων είχαµε υποβάλει αίτηση για δύο γκαράζ και άλλαξε ο νόµος,
δεν µπορέσαµε να πάρουµε την έγκριση και δεν έγιναν;
Λαϊκή κατοικία: Καταργήθηκε ο ΟΕΚ. Στη Γαλλία µπορούν οι
δήµοι να κάνουν λαϊκή κατοικία µε επενδύσεις πάνω σε δηµοτικές εκτάσεις. Συνεταιριστική δόµηση: Τη σταµατήσαµε, δεν την
επιτρέπουµε. Τουριστική δόµηση σε εγκαταλελειµµένες περιοχές άγονων νησιών που ζητάνε διάφοροι οργανισµοί να φτιάξουν
παραθεριστικές κατοικίες. Αγροτική δόµηση: Ξέρετε ότι δεν µπορεί να γίνει ένα ποιµνιοστάσιο σε µία περιοχή ζώνης οικιστικού
ελέγχου και χρειάζονται άδειες για ένα σχέδιο βελτίωσης ενός
κτηνοτρόφου και πρέπει να έλθει στην Αθήνα να πάρει µία άδεια
για µία µικρή µονάδα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα καταθέσω
ούτως ή άλλως τις προτάσεις µου για τα Πρακτικά.
Πάµε στις βιοµηχανικές περιοχές. Έχουµε πολλές ΒΙΠΕ
άδειες. Γιατί δεν δίνουµε δωρεάν σε όποιους θέλουν τα οικόπεδα
για να χτίσουν; Γιατί δεν αξιοποιούµε εγκαταλελειµµένα κτήρια
στην περιοχή της Θράκης για να µπουν εκεί άλλες βιοµηχανίες
και να µην ξαναχρηµατοδοτούµε καινούργια κτήρια; Μόνο στη
Θράκη από τις ογδόντα πέντε βιοµηχανίες που εντάχθηκαν µε
παλιούς νόµους λειτουργούν οκτώ και οι εβδοµήντα οκτώ δεν
λειτουργούν.
Κτηµατολόγιο: Να γίνει µε αυτοχρηµατοδότηση για να έχουµε
επιτέλους Κτηµατολόγιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά τη διάλυση της κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Βλέπετε το χρόνο. Τι άλλο να κάνουµε κι εµείς από
δω;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Δεν έφτασα τα επτά λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Το 1990, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, υπό το φόβο της
µετάδοσης της κρίσης στην Κίνα ο µεταρρυθµιστής Ντενγκ Ξιάο
Πινγκ απελευθέρωσε τις ξένες επενδύσεις καθιερώνοντας χαµηλούς φόρους 5% και 10% και διατύπωσε την άποψη ότι όσοι περισσότεροι Κινέζοι εργάζονται σε επιχειρήσεις ξένων, τόσους
λιγότερους συντηρεί η κινεζική κυβέρνηση. Αντίθετα, στην Ελλάδα όσο λιγότεροι εργάζονται στις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσους περισσότερους επιφορτίζεται το ελληνικό
κράτος.
Πιστεύω ότι η νέα Κυβέρνηση µε τη στήριξη όλων µπορεί να
τα καταφέρει. Οφείλουµε να αγωνιστούµε για την επιτυχία της
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χώρας ακόµα και αν δεν συµφωνούµε σ’ όλα µε την Κυβέρνηση
την οποία έχουµε µπροστά µας αυτή τη στιγµή.
Εγώ θα είµαι εδώ πάντα µε καλοπροαίρετο τρόπο να τη στηρίζω πάντα θετικά και εύχοµαι το ίδιο και για την Αντιπολίτευση,
ώστε να συνεισφέρει και µε τις δικές της προτάσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Ταµήλος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδιας έχει το λόγο,
για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κρατήσω πάρα πολύ χαµηλούς τόνους
ακριβώς λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που αντιµετωπίζουµε και ευρύτερα και στο συγκεκριµένο τοµέα.
Λέω πάντα ότι σ’ αυτή τη φάση η χώρα µας βρίσκεται σε υπαρξιακή αγωνία. Δεν θα επικαλεσθώ αριθµούς, δεν έχει νόηµα. Η
πραγµατικότητα είναι γνωστή σ’ όλους σας, όµως αυτό το οποίο
λέγω είναι ότι αν η κατάσταση δεν αντιµετωπιστεί στον τοµέα της
δηµόσιας ασφάλειας, τότε σε ορατό χρονικό διάστηµα ο συνολικός τρόπος ζωής στη χώρα, το συνολικό πρότυπο ζωής κινδυνεύει να ανατραπεί. Θα µου επιτρέψετε να οριοθετήσω τους
παράγοντες που θεωρώ ότι λειτουργούν ως απειλή στο µοντέλο
ζωής της χώρας και να σας κάνω ορισµένες επισηµάνσεις, για
τις οποίες πάντα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και οι απόψεις
του Κοινοβουλίου.
Όµως αρχίζοντας θα ήθελα ευθύς εξαρχής να διατυπώσω το
σεβασµό µου και αν θέλετε τις ευχαριστίες µου στους άνδρες
και τις γυναίκες των Σωµάτων Ασφαλείας για την προσφορά τους
στο µέγα αγαθό της ασφάλειας του πολίτη και να δηλώσω,
πέραν αυτού, ξεκάθαρα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελληνική
Δηµοκρατία δεν µπορεί µέσα στο συγκεκριµένο συνταγµατικό
και αξιακό πλαίσιο να αποδεχθεί ούτε την αµφισβήτηση του
ρόλου των Σωµάτων Ασφαλείας ούτε µε κανένα τρόπο την οποιαδήποτε προσπάθεια υποκατάστασής τους. Σε αυτό είµαστε και
θα είµαστε απόλυτοι.
Κυρίες και κύριοι, µέγιστη πρόκληση για τη χώρα αποτελεί η
παράνοµη µετανάστευση. Κατ’ αρχήν θα πάρω τα πράγµατα µε
τη λογική σειρά που δηµιουργεί το πρόβληµα. Η ροή της παράνοµης µετανάστευσης σ’ αυτή τη φάση είναι µέσω της γείτονος
Τουρκίας. Εκεί υπάρχει µέγα θέµα στις διαδικασίες επαναπροώθησης. Δεν είµαστε καθόλου, µα καθόλου ευχαριστηµένοι από
τη βοήθεια των γειτόνων µας στο θέµα αυτό. Γίνεται διαπραγµάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας για τη συµφωνία επαναπροώθησης.
Θα µου επιτρέψετε όµως να σας αναφέρω τελείως επιδερµικά
δυο αριθµούς για να έχετε µια εικόνα. Έχουµε υποβάλει στην
Τουρκία πάνω από εκατόν δώδεκα χιλιάδες αιτήµατα –αν θυµάµαι καλά- για επιστροφές. Η Τουρκία έχει αποδεχθεί τις έντεκα
χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια. Εξ αυτών µόνο τρεις χιλιάδες περίπου έχουν επιστραφεί, λόγω γραφειοκρατικών προβληµάτων
που δηµιουργούνται ακόµα και σ’ αυτές τις έντεκα χιλιάδες.
Θα πρέπει επίσης να συζητήσουµε το ρόλο της FRONTEX. Θα
πρέπει να στοχεύσουµε τους διακινητές των παρανόµων µεταναστών. Θα πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα στην ολοκλήρωση
του φράχτη. Θα πρέπει να περπατήσουµε το θέµα του ν.
3907/2011 που ψηφίστηκε από τη Βουλή ως προς τις διαδικασίες
ασύλου. Δηλαδή, να κάνουµε τις αναγκαίες µετατάξεις για να
λειτουργήσει η υπηρεσία ασύλου, να γίνουν µετατάξεις για τη
λειτουργία της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής, να φτιαχτούν τα
κέντρα πρώτης υποδοχής, να λειτουργήσει η αρχή προσφυγών,
να δηµιουργηθούν τα κέντρα φιλοξενίας ώστε να µπορέσουµε
να έχουµε ένα σύγχρονο πλαίσιο αντιµετώπισης των µεταναστευτικών ροών.
Σε επίπεδο διεθνούς διαπραγµάτευσης θα πρέπει να παλέψουµε πάρα πολύ και το κάνουµε ήδη για την αλλαγή στη συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ. Η συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ όταν υπεγράφη από την
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τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ίσως δεν ήταν ορατό τι θα σήµαινε
για τη χώρα, αλλά συνιστά ένα µέγιστο πρόβληµα. Επίσης, πρέπει να επαναδιαπραγµατευθούµε τους κανονισµούς 366 και 367
που αφορούν τα δυο ταµεία. Το ταµείο εξωτερικών συνόρων και
τα ταµείο επαναπροωθήσεων, ώστε να έχουµε τα χρήµατα αυτά
που είναι απαραίτητα για να γίνουν αυτά που σας είπα προηγουµένως. Δηλαδή, για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ένα
πλαίσιο χειρισµού αυτής της απίστευτα δύσκολης κατάστασης.
Κυρίες και κύριοι, ένας δεύτερος παράγων, που δυστυχώς
συνδυάζεται µε τον πρώτο είναι η εγκληµατικότητα, η µικρή, η
µεσαία και η µεγάλη.
Γιατί συνδυάζεται µε τον πρώτο; Θα σας δείξω µόνο δυο διαγράµµατα. Έχουν µια έννοια. Αυτά τα διαγράµµατα δείχνουν τις
ανθρωποκτονίες µε ληστείες. Θα δείτε εδώ ότι το 51,66% από
τους ανακαλυφθέντες δράστες είναι αλλοδαποί. Έλληνες είναι
µόνο το 14,25% και το 33,87% δεν έχουν αποκαλυφθεί. Κοιτάξτε
τώρα τον επόµενο χρόνο. Ανεβαίνουµε στο 52,46%. Μειώνονται
οι Έλληνες στο 11,48% και µένει το 36% που δεν έχουν ανακαλυφθεί. Είναι απίστευτα µεγάλος ο αριθµός των αλλοδαπών που
µετέχει στο σοβαρό έγκληµα.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αµφισβητηθεί η ελεύθερη χρήση του δηµόσιου χώρου για τους Έλληνες πολίτες και φοβούµαι ότι πλέον αρχίζει να δηµιουργείται
στον Έλληνα πολίτη η αίσθηση ότι αµφισβητείται ο ιδιωτικός
χώρος πλέον, το σπίτι του, το γραφείο του.
Το όργανο της κοινωνίας για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η Ελληνική Αστυνοµία. Υπάρχει η αντίληψη στο
µέσο άνθρωπο ότι δεν έχουµε αρκετούς αστυνοµικούς. Δεν είναι
αλήθεια. Έχουµε πάρα πολλούς αστυνοµικούς. Έχουµε πενήντα
πέντε χιλιάδες αστυνοµικούς. Δεν χρειαζόµαστε περισσότερη
αστυνοµία. Χρειαζόµαστε καλύτερη αστυνοµία, διαφορετική
αστυνοµία, ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο.
Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν µια τεράστια προσπάθεια µε κίνδυνο ζωής –έχετε δει τι υφίστανται- µια προσπάθεια µε αυτοθυσία µε εξαιρετικά χαµηλούς µισθούς. Οφείλουµε να τους
δηµιουργήσουµε ένα τελείως διαφορετικό οργανωτικό πλαίσιο,
που θα τους επιτρέψει να αναδείξουν τις τεράστιες προσωπικές
δυνατότητες που έχουν και την αφοσίωση που τους διακατέχει.
Και αυτό πρέπει να γίνει µε διάλογο όλων µας, µε συµφωνία όλων
µας. Να δηµιουργήσουµε µια Αστυνοµία αυτού του χρονικού διαστήµατος και αυτών των προκλήσεων, γιατί το πλαίσιό της είναι
πλαίσιο µεταπολεµικό. Ο νόµος της ήταν µια πρόχειρη συγχώνευση το 1984. Η Ελληνική Αστυνοµία χρειάζεται µια σηµαντική
αλλαγή.
Θα ήθελα να σας πω ορισµένα πράγµατα για το κέντρο της
Αθήνας, σεβόµενος το χρόνο. Θα κάνουµε προσπάθεια ανάκτησης του κέντρου της Αθήνας και ανάκτησης του κέντρου των ελληνικών πόλεων. Νοµίζω συµφωνείτε όλοι µαζί µου ότι η
υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι παραδεκτή. Αν περπατήσουµε
το βράδυ στο κέντρο της πρωτεύουσας του κράτους, αυτό που
θα συναντήσουµε δεν συνιστά κατάσταση που µπορούµε να αποδεχθούµε σαν µέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου, αν θέλετε σαν
Κυβέρνηση. Και από την άλλη πρέπει να δηµιουργήσουµε τις συνέργειες εκείνες µε άλλα Υπουργεία, όπως παραδείγµατος χάριν
το Υπουργείο Δικαιοσύνης –χάρηκα πάρα πολύ για όσα άκουσα
να λέει ο αγαπητός Υπουργός κ. Ρουπακιώτης το πρωί- ώστε να
υπάρξει και θέµα αλλαγών µέσα στο σωφρονιστικό σύστηµα,
διότι δυστυχώς το έγκληµα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Επικοινωνεί το έγκληµα πλέον µέσα από τις φυλακές µε το έγκληµα εκτός
των φυλακών. Όλα αυτά είναι αδύνατον να γίνουν χωρίς τη βοήθεια της δικαιοσύνης.
Θα σας πω λίγα πράγµατα επίσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τώρα που συζητάµε έχουµε µια πολύ µεγάλη φωτιά στο
Βαρνάβα της Αττικής.
Κυρίες και κύριοι, δεν είµαστε σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση
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από πλευράς υποδοµής για να αντιµετωπίσουµε το καλοκαίρι
που έρχεται. Και το λέω κοµψά. Θεωρητικά έχουµε είκοσι ένα αεροσκάφη. Τα τρία απ’ αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ξεκινάµε µε δεκαοκτώ. Αν δείτε τους πίνακες καθηµερινής
δυνατότητας χρήσης των αεροσκαφών θα δείτε ότι είναι µάλλον
σε χαµηλά επίπεδα. Προχθές είχαµε 10 διαθέσιµα αεροσκάφη,
παρά προχθές είχαµε έντεκα, ανεβαίνουν στα δεκατρία, δεκατέσσερα. Έχουµε πρόβληµα. Κάνουµε ό,τι µπορούµε. Μιλάµε µε
ευρωπαϊκές χώρες για να δηµιουργήσουµε ένα µηχανισµό ενίσχυσης. Μιλάµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουµε εξελιγµένο το µηχανισµό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.
Όµως, πρέπει να σας πω -γιατί πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι
συµβαίνει- ότι η υλικοτεχνική υποδοµή του πυροσβεστικού Σώµατος, όπως παρελήφθη, δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαµε
και θα µας δηµιουργούσε την ασφάλεια, που είναι απαραίτητη
για το δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται.
Τελειώνω προσπαθώντας να µην χρησιµοποιήσω ούτε το δεκάλεπτο το οποίο µου δώσατε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι εκτός από την οικονοµία η δηµόσια ασφάλεια είναι ακριβώς στο σηµείο στο οποίο
θα παίξουµε ή θα χάσουµε το µέλλον της κοινωνίας, όπως τη
γνωρίσαµε. Είναι τόσο δύσκολες οι καταστάσεις, τόσο απίθανα
εφιαλτικά τα προβλήµατα, που χωρίς τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων δεν είναι δυνατόν ούτε ένα Σώµα ούτε ένας Υπουργός
ούτε µια κυβέρνηση να πετύχουν. Χρειάζονται απόλυτη εθνική
συστράτευση και στοίχιση. Με τη βαθιά αυτή παράκληση πιστεύω ότι η παρούσα Κυβέρνηση έχει τη θέληση να πετύχει αλλά
µπορεί να πετύχει µόνο µε τη συστράτευση όλων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς. Ευχαριστούµε ιδιαίτερα και για το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Νταβρής, Βουλευτής Αχαΐας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου κατ’
αρχάς να ευχηθώ σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους
υγεία, ούτως ώστε το Κοινοβουλευτικό Έργο να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
Είχα σκοπό αλλιώς να αρχίσω την οµιλία µου. Ο κ. Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κινήθηκε στο χώρο
των διαπιστώσεων, ενώ εγώ περίµενα να ακούσω τι πρόκειται να
γίνει µ’ αυτό το θέµα, που ίσως να είναι και προτεραιότητας στην
ελληνική κοινωνία.
Για τα χρήµατα πολύς λόγος γίνεται. Και χθες, όταν µιλούσε ο
Υπουργός Οικονοµικών, σχεδόν όλοι οι Υπουργοί έλειπαν. Και ο
κύριος Υπουργός Οικονοµικών µάλλον διάβαζε αυτά που του
είχε γράψει η τρόικα και ξεπέρασε το χρόνο.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, και να τονίσω ότι τα αεροσκάφη είναι
µε χαµηλή διαθεσιµότητα και πως το ανθρώπινο δυναµικό δουλεύει έναντι πινακίου φακής. Το είπε και ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας. Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στους ένστολους αξιωµατικούς και στους υπόλοιπους.
Οι αξιωµατικοί, όµως, από τους οποίους προέρχοµαι, είναι σε
θέση «να φάνε και πέτρες» ακόµα. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική
τάξη, αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για το ότι έφτασε η χώρα εδώ.
Διότι άκουσα και τον κ. Κουκουλόπουλο πριν, ο οποίος έλεγε
«µπήκαµε µέσα, γιατί τότε αν παίρναµε µέτρα για το ασφαλιστικό, δεν θα πήγαινε αυτή η ιστορία».
Γιατί δεν παραιτηθήκατε; Γιατί δεν εµµένατε; Γιατί; Διότι το
«εγώ» και η νοµή της εξουσίας, κύριε Κουκουλόπουλε, κατά την
άποψή µου είναι ισχυροτέρα του εθνικού συµφέροντος. Γι’ αυτό
το δεχθήκατε και φτάσατε τη χώρα εδώ που τη φτάσατε.
Υπάρχουν, βέβαια, κι άλλες απόψεις, όπως και αλήθειες. Και
µε αυτό είχε σκοπό να αρχίσω. Εδώ διαπίστωσα ότι την αλήθεια
θα πρέπει να τη βάλω συνώνυµο µε τη διαταγή που είχαµε στο
στράτευµα. «Κάθε νεοτέρα αλήθεια καταργεί την προηγουµένη.»
Ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς, κάθε φορά ανεβαίνει στο Βήµα
-ή από την τηλεόραση- και µας λέει µία καινούργια αλήθεια η
οποία καταργεί την προηγούµενη.
Εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι όσο
ανεβαίνω σε αυτό το Βήµα θα λέω αλήθειες.
Σε αυτήν τη γραµµή, θέλω να πω το εξής: Πιστεύει κανείς ή
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είναι αλήθεια ότι ακολουθώντας το µνηµόνιο θα βγούµε από την
κρίση και τελικά αυτό που τη µιάµιση µέρα η Κυβέρνηση λέει ότι
πέτυχε και της έδωσε την έγκριση ο ελληνικός λαός, δηλαδή την
παραµονή στην Ευρώπη και στο ευρώ, θα επιτευχθεί; Με το µνηµόνιο, µε ύφεση µείον δέκα θα παραµείνουµε στην Ευρώπη; Ήδη
υπάρχουν φωνές ειδηµόνων, εκτιµήσεις, ότι το πράγµα δεν βγαίνει. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος;
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι µε το µνηµόνιο δεν πάµε πουθενά.
Ο βέβαιος δρόµος για να βγούµε από την Ευρώπη –το έλεγα και
προεκλογικά- και για να φύγουµε από το ευρώ είναι να ακολουθούµε τη συνταγή του µνηµονίου.
Δεύτερη αλήθεια πριν κλείσω: Ο κύριος Υπουργός Εθνικής
Άµυνας ζήτησε εθνική συστράτευση για να συγκροτηθούµε και
να σωθεί η χώρα. Μάλιστα, είπε πως θα κάνει ό,τι περνάει από
το χέρι του. Και ζήτησε τη συνεργασία -την οποία θα την έχειγια τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας κλπ..
Θα ήθελα να του πω ότι σε αυτόν το χώρο, ο οποίος είναι σκεπασµένος µε δάφνες κι έχει χύσει πολύ αίµα, υπάρχει και µεγάλη
διαπλοκή. Με διαλυµένο τον κοινωνικό ιστό δεν υφίσταται εθνική
ισχύς. Καλά είναι τα εξοπλιστικά προγράµµατα, καλά είναι τα αεροπλάνα, καλά είναι τα άρµατα υπό µία προϋπόθεση: Να υπάρχει
κοινωνικός ιστός. Με το µνηµόνιο, αυτό είναι τελειωµένο.
Κύριε Πρόεδρε, στο λίγο χρόνο που µου δόθηκε, εγώ είπα τις
αλήθειες µου και θα συνεχίσω να τις λέω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς, ιδιαίτερα για τη συνέπεια ως προς το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Γκόκας, Βουλευτής Άρτης του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης µέσα σε ένα κλίµα αγωνίας και ανησυχίας της ελληνικής
κοινωνίας, τόσο για το παρόν, όσο και για το µέλλον, µέσα σε µία
κατάσταση κρίσιµη για την οικονοµία και οριακή για τις αντοχές
της ελληνικής κοινωνίας, µε ένταση της ύφεσης και αύξηση της
ανεργίας.
Η νέα Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στη µια από τις εντολές του
ελληνικού λαού µέσα από τις τελευταίες εκλογές, για σχηµατισµό Κυβέρνησης συνεργασίας. Κι έχει αυτή η Κυβέρνηση µπροστά της πολύ δύσκολο έργο, µε ασφυκτικό πλαίσιο χρόνου και
επιλογών, που δεν επιτρέπουν λάθη ή παραλείψεις.
Η τρικοµµατική, τελικά, στήριξη, µετά την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούσαν στην αντιµετώπιση της δύσκολης πραγµατικότητας και µε την προϋπόθεση της
πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης, µπορεί να διορθώνει την
πορεία του κυβερνητικού έργου που έχει συµφωνηθεί.
Θέλω να θυµίσω σε αυτό το σηµείο το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
πριν τις εκλογές της 6ης Μάη, απειλούσε να πάρει την τρίτη εντολή και να αναγκάσει την Ελληνική Βουλή, µε την παρουσία στο
Σύνταγµα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, να του δώσει ψήφο
ανοχής για σχηµατισµό κυβέρνησης. Είναι γνωστό τι έγινε τότε
και µε ποια σπουδή επέλεξε το βολικό ρόλο της Αντιπολίτευσης
µετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Για την εντολή που αφορά στην πορεία της χώρας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε παραµονή στο ευρώ, αλλά και στην
ανάγκη για αλλαγές και αναθεώρηση της συµφωνίας για τη δανειακή σύµβαση, ήδη έχει γίνει αναφορά από πολλούς. Υπάρχει
και αναλυτική πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου, για την εθνική στρατηγική που καλύπτει την εθνική αυτή
αναγκαιότητα. Αυτό αποδεικνύει για µία ακόµη φορά στην πράξη
ότι η παράταξή µας βάζει το εθνικό συµφέρον πάνω από το οποιοδήποτε κοµµατικό.
Πάνω απ’ όλα, όµως, η εντολή του ελληνικού λαού είναι για
όλους µας ανεξαιρέτως εντολή για έργα πια και όχι λόγια, εντολή
όχι για αναφορές σε προβλήµατα και ανάγκες, αλλά για λύσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ)
Με το σκεπτικό αυτό δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση, µε την απαιτούµενη στήριξη, αλλά και µε τον αναγκαίο
έλεγχο στο έργο της. Δεν µπορούµε πλέον παρά να µιλάµε τη

149

γλώσσα της αλήθειας. Για την όποια δυνατότητα παραγωγής
έχει αποµείνει, για την επιβίωση των επιχειρήσεων, για την εργασία και την απασχόληση, το βασικό πρόβληµα είναι η ρευστότητα. Είναι ο αέρας για να ανασάνει και να µη σβήσει η αγορά.
Ό,τι µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση -ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, επιστροφή ΦΠΑ, καταβολή των οφειλών
του Δηµοσίου των 6,5 δισεκατοµµυρίων- πρέπει να γίνουν άµεσα.
Μέσα, όµως, από το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Πρέπει να γίνουµε ξανά χώρα που παράγει. Με
ανάπτυξη και παραγωγή θα υπάρξει εισόδηµα, δουλειά, φορολογητέα ύλη για τα έσοδα του κράτους, αλλά και αποκατάσταση
κοινωνικών αδικιών και στήριξη των οικονοµικά αδύναµων. Και
το κράτος θα πρέπει αποφασιστικά να στηρίξει τις αντίστοιχες
πολιτικές, χωρίς κρατισµό, πελατειακές λειτουργίες και λαϊκισµούς, µε τις αναγκαίες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση και µε τη µείωση της γραφειοκρατίας, κάτι που
πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο. Διότι η υλοποίηση της κάθε
πολιτικής, αλλά και όλες οι λειτουργίες της οικονοµίας, περνούν
µέσα από τη Δηµόσια Διοίκηση. Και η γραφειοκρατία συνέχεια,
δυστυχώς, σαν Λερναία Ύδρα βγάζει νέα κεφάλια.
Κάποτε είχα αναφέρει µε άλλη ιδιότητα, σε Υπουργό προηγούµενης κυβέρνησης, που νόµιζε ότι περιορίστηκαν τα δικαιολογητικά αδειοδότησης στις βιοµηχανικές µονάδες, ότι µόνο σε µια
από τις απαιτούµενες παράλληλες εγκρίσεις είχαν προκύψει
πέντε επιπλέον γνωµοδοτήσεις φορέων και υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κόσµος έχει αγωνία, αλλά και
ελπίδα µαζί. Οφείλουµε να ανταποκριθούµε. Πέρα από την
ανάγκη της ρευστότητας και την προσπάθεια αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας, η επανεκκίνηση των µεγάλων έργων, των
εθνικών δικτύων και η συνέχιση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ µπορούν πιο άµεσα από άλλες µακροπρόθεσµες πολιτικές να ενεργοποιήσουν την κίνηση στις τοπικές οικονοµίες και να αλλάξουν
το κλίµα.
Για την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων,
πέρα από την οικονοµική σηµασία τους αναφέρονται σαν παράδειγµα η Ιόνια Οδός, όπου σήµερα το τµήµα Αγρίνιο - Άρτα Γιάννενα είναι ίσως το πιο επικίνδυνο οδικό δίκτυο, όπως και το
τµήµα Κορίνθου - Πατρών µε τη δυσκολία στην κυκλοφορία των
οχηµάτων.
Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στην περιφέρειά µου την
Ήπειρο, θεωρώ όµως πως αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου
εφαρµογής στην ελληνική περιφέρεια ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Η Ιόνια Οδός θα δώσει ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ηπείρου και µαζί µε την αναγκαία ενίσχυση αποκεντρωµένων λειτουργιών της περιφέρειας θα στηρίξουν την τοπική παραγωγή και την αξιοποίηση του οικολογικού και ενεργειακού αποθέµατος που υπάρχει. Στο νέο µοντέλο ανάπτυξης για
τη χώρα όλα αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και για να περάσουµε από τα αόριστα στα συγκεκριµένα και
στον τρόπο που γίνονται πράξη όσα λέµε για την παραγωγή και
την ανάπτυξη υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα σ’ αυτήν την περιοχή και αντίστοιχα προφανώς και σ’ άλλες περιοχές: Είναι το
χωροταξικό, είναι ο καθορισµός των χρήσεων γης, είναι έργα
υποδοµών όπως τα µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα
της Άρτας και σε άλλες περιοχές που θα µπορούν να στηρίξουν
µια οργανωµένη και αναδιαρθρωµένη αγροτική παραγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, επίσης, το πρόγραµµα για την ανάπτυξη του Αµβρακικού
κόλπου, το θέµα της ενίσχυσης του ΤΕΙ Ηπείρου, που µπορεί να
στηρίξει όλο τον πρωτογενή τοµέα γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία στο πλαίσιο του νέου µοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα. Επίσης είναι αναγκαίο να δοθεί ευκαιρία έστω και τώρα στους
τοπικούς φορείς και παραγωγούς της Ηπείρου, ώστε να παραµείνει η Δωδώνη στους Ηπειρώτες, µια επιχείρηση που αποτελεί
στοιχείο ταυτότητας για την Ήπειρο που έδωσε εισόδηµα και
κράτησε τους παραγωγούς στον τόπο τους.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωράµε στο δύσκολο και
µακρύ δρόµο. Μ’ όλες µας τις δυνάµεις και πολλή δουλειά πρέπει να διατηρήσουµε την ελπίδα και να δώσουµε προοπτική και
λύση στα προβλήµατα της χώρας µας, µε ειλικρίνεια, ευθύνη και
προσήλωση στην εθνική ανάγκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Βουλευτής της
Χρυσής Αυγής από το Νοµό Μαγνησίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο
κύριος Υπουργός Δηµόσιας Τάξης έθεσε το θέµα: Τουρκία και
λαθροµετανάστες και ανέφερε ότι η Τουρκία δεν δέχεται τις επαναπροωθήσεις. Εµείς, λοιπόν, γιατί επιτρέπουµε στους λαθροµετανάστες, κύριε Υπουργέ, να µπαίνουν στη χώρα µας, γιατί δεν
φυλάµε τα σύνορά µας; Λείπει, βέβαια, ο κύριος Υπουργός, στον
αέρα το απευθύνω το ερώτηµα.
Και όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας ανέφερε ο κύριος
Υπουργός, πως θα αντιµετωπίσουµε µια θλιβερή κατάσταση αν
περπατήσουµε στο κέντρο της πρωτεύουσάς µας. Μπορούµε,
κύριε Υπουργέ, να περπατήσουµε νύχτα και χωρίς αστυνοµική
συνοδεία στο κέντρο της Αθήνας; Μάλλον όχι, ρητορικό ήταν το
ερώτηµα.
Κλείνω την παρένθεση µου και προχωρώ στο ζήτηµα της παιδείας που µε αφορά ως υπεύθυνο τοµεάρχη της Χρυσής Αυγής.
Βασικός πυλώνας, λοιπόν, ανάπτυξης κάθε χώρας είναι η παιδεία. Πέρα από το στενό µαθησιακό χαρακτήρα, οφείλουµε να
δώσουµε ένα βαθύτερα παιδευτικό χαρακτήρα στο ελληνικό σχολείο, µε στόχο τη διαµόρφωση υγιών και ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων. Θεωρούµε, δε, αναπόσπαστο κοµµάτι της
ολοκληρωµένης προσωπικότητας τη συνειδητή δηµιουργία εθνικής ταυτότητας και µας ανησυχεί η τάση εξάλειψής της.
Έχουµε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι η παιδεία σιγά σιγά και µε συγκεκριµένο σχέδιο χάνει την εθνική της κατεύθυνση και προσανατολίζεται σε µια παγκοσµιοποιηµένη θεώρηση
των ιστορικών γεγονότων, µε σκοπό την τελική µαζοποίηση των
Ελλήνων. Ο Έλληνας νέος γίνεται έρµαιο στις άγριες διαθέσεις
των παγκόσµιων εξουσιαστών που επιζητούν τον αφανισµό κάθε
ισχυρής εθνικής συνείδησης και την αντικατάσταση της από την
παγκοσµιοποιηµένη πλέον συνείδηση της αγοραστικής µάζας.
Ψηφίζουµε, παρακολουθούµε και αγοράζουµε ό,τι µας επιβάλλουν. Η Χρυσή Αυγή θα επιδιώξει τον επαναπροσανατολισµό της
παιδείας, αλλά και της παραγωγής πολιτισµού της χώρας, µε
γνώµονα τα εθνικά ιδεώδη και πρότυπα.
Ξεκίνησε, λοιπόν, το έργο της µια νέα Κυβέρνηση, µε γνώµονα
όπως ειπώθηκε τετραετίας, αλλά δεν βρέθηκε να ειπωθεί από
τον κύριο Πρωθυπουργό ούτε µισή λέξη για το βασικότερο συστατικό ενός έθνους, την παιδεία.
Γι’ εµάς αποτελεί µείζον πρόβληµα η διδασκαλία της ιστορίας
στα σχολεία. Ξέρετε πως διδάσκεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η καταστροφή της Σµύρνης στο ελληνικό σχολείο; Διδάσκεται µε φόβο να µην θεωρηθεί εθνικιστικά φορτισµένη η
παρουσίαση των γεγονότων, που στοίχισαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και στιγµάτισαν γενιές Ελλήνων, που δεν ήταν κάποιοι
άγνωστοι και ανώνυµοι πρόγονοι, αλλά οι παππούδες και οι προπαππούδες µας.
Θα σταθώ στο περιβόητο βιβλίο της έκτης δηµοτικού, το οποίο
συνεγράφη µεν από τη νυν τοµεάρχη Παιδείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς, προωθήθηκε δε από κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Από τότε φαίνεται πως υπήρχε µια έλξη που σήµερα
µετατράπηκε σε συγκυβέρνηση. Η έννοια συνωστισµός, λοιπόν,
ταυτίζεται απόλυτα µε την εικόνα που είδαµε όλοι εχθές κατά την
έξοδο των Βουλευτών της Αριστεράς απ’ αυτήν την Αίθουσα πριν
την οµιλία του Γενικού Γραµµατέα της Χρυσής Αυγής. Συνωστισµός δεν είναι οι µάνες και τα νεογέννητα παιδιά που πνίγονται
µπροστά στην προκυµαία της Σµύρνης προτού οι Τούρκοι κάνουν στάχτη την πόλη.
Τα περισσότερα ιστορικά γεγονότα που τονίζουν το αίσθηµα
υπερηφάνειας του ελληνικού λαού τροποποιούνται στα σχολικά
βιβλία τόσο ώστε να µοιάζουν µε απλά παιδικά παραµύθια. Με-
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τατρέπουµε τους ποταµούς αίµατος των προγόνων µας σε ένα
ήρεµο ρυάκι φιλίας µε τους γείτονες Τούρκους. Εκπαιδευτικοί
δηλώνουν ότι αποφεύγουν αναφορές στο ένδοξο ιστορικό παρελθόν µας, µε το φόβο να µην θεωρηθούν εθνικιστές από τους
µαθητές που γαλουχούνται στις οικογένειές τους πια, όχι µε τα
ιδανικά της αγάπης και του σεβασµού για την πατρίδα, αλλά µε
µια τάση υποτίµησής της και χλευασµού κάθε εκδήλωσης υπέρ
αυτής.
Είναι απαράδεκτο τα παιδιά των λαθροµεταναστών να έχουν
προτεραιότητα στην είσοδό τους στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και οι σκληρά εργαζόµενοι Έλληνες γονείς να αδυνατούν
να καλύψουν τα έξοδα ενός ιδιωτικού σταθµού. Η θέση µας είναι
ξεκάθαρη: Πρώτα οι Έλληνες παντού. Δεν πολέµησαν οι πρόγονοί µας να ελευθερώσουν την πατρίδα µας για να φτάσουµε το
2012 οι Έλληνες να είναι µειονότητα στη χώρα τους. Δεν είναι
ανάγκη να ανήκει κανείς στη Χρυσή Αυγή για να διαπιστώσει
αυτήν τη νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στο ελληνικό
σχολείο και κατά συνέπεια στους µελλοντικούς Έλληνες πολίτες.
Είναι, όµως, χρέος του κόµµατός µας να επισηµάνει τους κινδύνους και να καταβάλει τις µέγιστες προσπάθειες για να τους αποτρέψει.
Πιστεύουµε ότι δεν θα βελτιωθεί τίποτα σ’ αυτήν τη χώρα που
λέγεται Ελλάδα αν ο πολίτης αντί να νιώθει περήφανος γι’ αυτήν
ντρέπεται που είναι Έλληνας και ντρέπεται ή φοβάται να αγαπάει
την πατρίδα του. Μόνο η παιδεία, λοιπόν, µπορεί να οδηγήσει
στη σωστή κατεύθυνση, η εθνική παιδεία και η γνώση του παρελθόντος.
Κλείνοντας, οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε µια τεράστια παρανόηση, η οποία αγγίζει τα όρια της προπαγάνδας. Η περίφηµη
φράση του Ισοκράτους από τον Πανηγυρικό: «Οι Έλληνες καλούνται οι της ηµετέρας παιδείας µετέχοντες» δεν αφορά βαρβάρους που δήθεν µετέχουν της ελληνικής παιδείας, καθότι δεν
υπήρχε τέτοιο φαινόµενο εκείνους τους χρόνους. Η φράση αυτή
αφορά την αθηναϊκή παιδεία, η οποία πράγµατι είχε εξαπλωθεί
σ’ ολόκληρο τον ελληνικό κόσµο και είχε καταστεί µε τον τρόπο
αυτό συνώνυµο του Έλληνα. Μόνο από τους αδαείς διαφεύγει
άλλωστε ότι ο Ισοκράτης ήταν φανατικός υπέρµαχος της στρατιωτικής ένωσης των απανταχού Ελλήνων και της εκστρατείας
κατά των βαρβάρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Καράογλου Θεόδωρος, για δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε µια από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αυτή της ανάγνωσης των
Προγραµµατικών Δηλώσεων και της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Η περίοδος που διανύουµε είναι κρίσιµη για την πατρίδα µας,
για το λαό, για τους Έλληνες πολίτες. Το τελευταίο διάστηµα η
χώρα µας πραγµατικά έζησε ιστορικές στιγµές, τις σηµαντικότερες στη µεταπολιτευτική της ιστορία. Αποτέλεσµα όλων όσων
διαδραµατίστηκαν την προηγούµενη περίοδο ήταν η παρούσα
Κυβέρνηση, η δηµιουργία της Κυβέρνησης, δηλαδή, εθνικής ευθύνης, µε τη στήριξη τριών κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ, της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Η Κυβέρνηση που
προέκυψε κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία καλείται να
διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο που θα κρίνει το
µέλλον και την πορεία της πατρίδας µας.
Ο στόχος αυτής της Κυβέρνησης έχοντας ως µοναδική πυξίδα
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την παραµονή της στο
ευρώ είναι η αντιµετώπιση της κρίσης, η στοχευµένη ανάπτυξη
και η αναθεώρηση συγκεκριµένων όρων της δανειακής σύµβασης. Ως κυβέρνηση εθνικής ευθύνης οφείλουµε να δηµιουργήσουµε εκείνες τις συνθήκες, έτσι ώστε αφ’ ενός η χώρα να
εξέλθει οριστικά από την κρίση και αφ’ ετέρου να απεγκλωβιστεί
από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συµβάσεις στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες και οδυνη-
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ρές καταστάσεις στην καθηµερινότητά τους. Το µήνυµα που
έστειλαν στις εκλογές τις 17ης Ιουνίου ήταν ένα ισχυρό µήνυµα.
Ο ελληνικός λαός επέλεξε συνειδητά την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας µας και την παραµονή µας στο ευρώ. Επέλεξε εκείνες τις
πολιτικές που θα δηµιουργήσουν συνθήκες εργασίας, ανάπτυξης
και ασφάλειας. Απέρριψε πολιτικές και τάσεις που έθεταν σε αµφιβολία τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Απέρριψε ευκαιριακές υποσχέσεις και επέλεξε σταθερότητα και προοπτική.
Μ’ αυτές τις κατευθύνσεις, άλλωστε, πορεύεται και η νέα Κυβέρνηση, έτσι ώστε να πετύχουµε τους εθνικούς µας στόχους
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η χώρα βρίσκεται
στην αρχή µιας νέας εποχής, από την οποία εξαρτάται η πορεία
και το µέλλον της.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, άλλωστε, πορευόµαστε και στο νεοϊδρυθέν Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης του οποίου έχω τη µεγάλη
τιµή να ηγούµαι. Άλλωστε, η τιµή που µου έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαµαράς να µου αναθέσει την ευθύνη
ενός Υπουργείου µε τόσο µακρά και ιστορική πορεία είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Το γεγονός της επανίδρυσης του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης αποδεικνύει τη σηµασία που αποδίδει η
Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαµαράς για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία και τη Θράκη µας,
διότι αυτό το Υπουργείο είναι απαραίτητο και συµβολικά, αλλά
και ουσιαστικά. Η επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί απτή απόδειξη του υψηλού ενδιαφέροντος του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής µας για τη βόρεια Ελλάδα.
Για εµάς η Μακεδονία και η Θράκη αποτελούσαν και αποτελούν
πάντοτε απόλυτη προτεραιότητα. Αναµφίβολα η επανίδρυση του
Υπουργείου είχε θετικό αντίκτυπο στους πολίτες, στους φορείς
και στην τοπική κοινωνία. Οι συµπολίτες µας είδαν τη δέσµευση
του Πρωθυπουργού για επανασύσταση του Υπουργείου να γίνεται πράξη, δίνοντας στη βόρεια Ελλάδα το ρόλο που της αξίζει.
Η αναγκαιότητα ή όχι της ύπαρξης του εν λόγω Υπουργείου
αποτέλεσε κατά το παρελθόν σοβαρό προϊόν προβληµατισµού.
Αναντίρρητα η ύπαρξη ενός περιφερειακού Υπουργείου σε µια
άλλη χώρα της Ευρώπης θα αποτελούσε ίσως περιττή πολυτέλεια. Όµως, στην πατρίδα µας µε τα σηµαντικά προβλήµατα ύφεσης και υπανάπτυξης των τελευταίων δυόµισι ετών, µε τις ιδιορρυθµίες των συνόρων µας, µε την περιθωριοποίηση των ακριτικών περιοχών είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η ανάπτυξη όλων
εκείνων των θεσµών και των δυνάµεων που θα έχουν ως γνώµονα
αφ’ ενός µεν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συµπολιτών
µας και αφ’ ετέρου την προάσπιση των δικαίων και των συµφερόντων της πατρίδας µας. Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο επαφίεται
και η επιτυχία της αποστολής και του ρόλου του νέου Υπουργείου.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης φέρει ένα ξεχωριστό ρόλο
µε περιεχόµενο και συµβολισµούς απολύτως αναγκαίους στην
τρέχουσα περίοδο. Ο στόχος της ύπαρξής του δεν είναι άλλος
από την ευηµερία των συµπολιτών µας στη βόρεια Ελλάδα και
παράλληλα την ανάδειξη του χώρου της Μακεδονίας και της
Θράκης σε ισχυρό οικονοµικό και εθνικό βραχίονα της χώρας. Η
επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να γίνει και θα γίνει µέσω της
αξιοποίησης όλων των πλεονεκτηµάτων και των δυνατοτήτων της
περιοχής, καθώς επίσης και του αξιολογότατου ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής.
Αξιοποιώντας πλήρως το σύνολο των δυνατοτήτων της βόρειας Ελλάδας και έχοντας στενές επαφές και συνεργασίες και
δράσεις µε όλους τους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιµελητήρια, τους συλλόγους, τα σωµατεία θα κινηθούµε προς
κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
να παράξει ουσιαστικό έργο και να καταξιωθεί στη συνείδηση
του πολίτη.
Βασική δέσµευση της Κυβέρνησής µας αποτελεί η εφαρµογή
µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανάπτυξη µε σκοπό
την αύξηση της απασχόλησης, τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων και την τόνωση της εξωστρέφειας.
Έως τον Οκτώβριο του 2009 το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αποτελούσε το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και εναρµόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στη Μακεδονία
και τη Θράκη.
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Κατά την άσκηση και εκτέλεση των νοµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του και συναρµοδιοτήτων του συγκέντρωνε και επεξεργαζόταν στοιχεία που αφορούσαν τις τοπικές κοινωνίες και
λειτουργούσε ως επιτελικός φορέας εκπόνησης, διαβούλευσης
και διαµόρφωσης προτάσεων και πολιτικών, προκειµένου να
εφαρµοστούν αυτά από τα ανάλογα αρµόδια Υπουργεία.
Συντόνιζε, βοηθούσε, υποστήριζε και καθοδηγούσε τις δράσεις των περιφερειακών οργάνων και υπηρεσιών στη Μακεδονία
και τη Θράκη. Μεριµνούσε για την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών του χώρου ευθύνης του προσπαθώντας να καταστήσει το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και αναδεικνύοντας παράλληλα τον ιστορικό
πολιτικό, πολιτισµικό και οικονοµικό ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή.
Το Υπουργείο είχε ένα ξεχωριστό ρόλο, καθώς αποτελούσε
ένα τµήµα της πολιτείας κοντά στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το
λόγο, άλλωστε, µπορούσε να κατανοεί, να αφοµοιώνει και να
δίνει λύσεις ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιφέρειες, οι οποίες ήταν
χρόνια µακριά από το ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης είχε πλούσια δράση σε θέµατα που σχετίζονταν µε το χαρακτηρισµό και την προστασία
των διατηρητέων κτηρίων και οικισµών σε όλη τη Μακεδονία και
Θράκη, το χαρακτηρισµό και την προστασία του φυσικού πλούτου της βόρειας Ελλάδας σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την προστασία του ευαίσθητου Θερµαϊκού Κόλπου,
την προστασία και διαχείριση της κιβωτού της Ορθοδοξίας της
Αγιορείτικης κληρονοµιάς µέσω του γνωστού ΚεΔΑΚ, ενώ ταυτόχρονα είχε αποκτήσει µια τέλεια και άρτια υλικοτεχνική και τεχνολογική υποδοµή.
Η επακόλουθη κατάργησή του και η µετατροπή του σε Γενική
Γραµµατεία, σήµανε και την υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου παρέµειναν αδρανείς σε µεγάλο βαθµό και το υπαλληλικό προσωπικό άνευ αντικειµένου.
Ακόµα και οι φορείς της περιοχής και της πόλης της Θεσσαλονίκης παρέµειναν ασυντόνιστοι ως προς τις δράσεις τους.
Η σηµαντικότερη συνέπεια, όµως, της κατάργησης του Υπουργείου ήταν ο συγκεντρωτισµός και η µεταβίβαση των υπηρεσιών
και των αρµοδιοτήτων του στην πρωτεύουσα, κάτι που είχε σαν
αποτέλεσµα την αυξανόµενη ταλαιπωρία των συµπατριωτών
µας, οι οποίοι ακόµα και για κάτι απλό θα έπρεπε να απευθυνθούν και να µεταβούν στην Αθήνα.
Η διαφαινόµενη, λοιπόν, αυτή απαξίωση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης έφτασε στο τέλος. Το στοίχηµα της νέας εποχής που ξεκίνησε µε την επανίδρυση του Υπουργείου από την
Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι η αναβάθµισή του και η επακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συµπολιτών µας.
Για να λειτουργήσει το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ως πυλώνας ανάπτυξης και ανάκαµψης της οικονοµίας και για να µπορέσει να προωθήσει τις επενδύσεις και να στηρίξει την αγορά
στην ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδας, χρειάζεται να αναλάβει την αποκλειστική εποπτεία φορέων που εδρεύουν στη
Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα και η λειτουργία τους και το
έργο τους αφορούν την ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδας.
Οι αρµοδιότητες του νεοσύστατου Υπουργείου θα πρέπει να
διευκολύνουν επί της ουσίας την εξυπηρέτηση των πολιτών στην
καθηµερινότητά τους, ώστε να λειτουργήσει αποκεντρωτικά και
να µη χρειάζεται να µεταβαίνουν οι πολίτες στην Αθήνα, προκειµένου να διευθετήσουν υποθέσεις τους µε φορείς που εδρεύουν
στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάγονται σε Υπουργεία που εδρεύουν
στην Αθήνα.
Χρειάζεται αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας, κάτι στο
οποίο µπορεί να συµβάλει και η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης µε τους πολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης, ώστε
µε τον εντοπισµό και την καταγραφή των αναγκών τους να γίνουν
τέτοιες προσαρµογές στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης που να διευκολύνουν επί της ουσίας τις υποχρεώσεις των πολιτών.
Είναι επιτακτική ανάγκη σήµερα να υπάρξει πρόοδος των γραφειοκρατικών υποθέσεων που κρατούν σε οµηρία την ανάπτυξη
της οικονοµίας, της αγοράς, των επενδύσεων και των έργων στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
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Για την ανάπτυξη ουσιαστικού έργου σε θέµατα επενδύσεων
και εποπτείας της αγοράς προϋπόθεση αποτελεί η ένταξη των
αρµοδιοτήτων του καταργηµένου διοικητικού τοµέα µε την ονοµασία «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Οι αρµοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας που αφορούν
την υποδοχή, επεξεργασία και αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων στο σχεδιασµό, την προώθηση και εκτέλεση αναπτυξιακών
προγραµµάτων και δράσεων της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά και
να ασκούνται από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ώστε να
προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση και εφαρµογή των προγραµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήµερα εκκρεµούν περίπου
ενενήντα σχέδια επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί
στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης –ΕΜΑ- συνολικής αξίας
περίπου 500 εκατοµµυρίων.
Η ανάπτυξη ουσιαστικού έργου µπορεί να προχωρήσει µε την
τροποποίηση του νέου επενδυτικού ν. 3908/2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
εσείς πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγµα. Θα πρέπει να είστε
ακριβής στο χρόνο σας.
Έχετε, λοιπόν, ακόµα µισό λεπτό για να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Κύριε Πρόεδρε, ως γνήσιος Κρητικός, που ξέρω πόσα
πολλά έχουν συµβάλει οι Κρητικοί πρόγονοί σας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, είµαι βέβαιος ότι θα δείξετε µια ιδιαίτερη ευαισθησία και σε µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συµβάλω και
στην απελευθέρωση του Βήµατος!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης): Επιπλέον, αιτούµενο είναι η ένταξη του αριθµού υπαλλήλων του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στα µητρώα των
ελεγκτών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης σε θέµατα ποιότητας προϊόντων για την ανάπτυξη µικτών κλιµακίων ελέγχου στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Χάρη του χρόνου είµαι αναγκασµένος να συντοµεύσω και να
κλείσω σε ένα λεπτό.
Για να έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να ασκεί ολοκληρωµένες δράσεις ανάπτυξης σε επίπεδο τουρισµού, περιβάλλοντος, ενέργειας, έργων υποδοµής και γεωργίας απαιτείται και η
καλύτερη και άµεση εποπτεία των διαδικασιών απορρόφησης
των κοινοτικών πόρων.
Εποµένως, ο συντονισµός διαχείρισης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, θα πρέπει να εκχωρηθεί στο Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης για το χώρο ευθύνης του, για τον καλύτερο
έλεγχο και συντονισµό τους.
Προφανώς, πρέπει να παραχωρηθούν αρµοδιότητες και µάλιστα πολύ σοβαρές αρµοδιότητες σε σχέση µε τη διαχείριση του
«Interreg», αυτού του διασυνοριακού ευρωπαϊκού προγράµµατος, µια που, θυµίζω ότι, δεκατρείς από τους δεκαεπτά νοµούς
του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης είναι ακριτικοί νοµοί της
χώρας.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί και η αρµοδιότητα εποπτείας και
ελέγχου του µεγαλύτερου δηµόσιου έργου που γίνεται αυτήν τη
στιγµή στη χώρα, του µετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο καρκινοβατεί επικίνδυνα και ο χρόνος υλοποίησής του πάει συνεχώς προς
τα πίσω.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική επιλογή και απόφαση για την επανασύσταση του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης δεν έγινε για τυπικούς ή µόνο συµβολικούς λόγους. Είµαστε
αποφασισµένοι να ενισχύσουµε το νέο Υπουργείο µε όλα εκείνα
τα εφόδια τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής όσο και για την
καθηµερινότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιδιώκουµε να καταστήσουµε
το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης το ισχυρότερο αναπτυξιακό
εργαλείο για τη βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να πετύχουµε την απο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κέντρωση των δοµών και την αναβάθµιση της ποιότητας των πολιτών. Το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης είναι και πάλι εδώ, δίνοντας το συµβολικό εθνικό µήνυµα και φιλοδοξώντας να
αποτελέσει έναν πυρήνα ανάπτυξης για όλη την βόρεια Ελλάδα.
Σας καλώ, λοιπόν, όλες τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου να
συµπράξετε µαζί µας, στηρίζοντας αυτήν την Κυβέρνηση, δίνοντας ψήφο εµπιστοσύνης, έτσι ώστε να ξαναδώσουµε την ελπίδα
και το χαµόγελο και πάλι στους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Καράµπελας, Βουλευτής Βοιωτίας
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να
γίνει εναλλαγή στη σειρά των Βουλευτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το είπα και εγώ,
αλλά µου είπαν…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το
συµφωνήσαµε χθες, ότι πάει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µετά
τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Τώρα,
όµως, ανέβηκε ο συνάδελφος στο Βήµα. Δεν θα επαναληφθεί.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Άρα, µετά να πάνε
δύο οµιλητές από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καράµπελα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’
αρχάς, αποτελεί ξεχωριστή τιµή για εµένα να απευθύνοµαι ως
νεοεκλεγείς Βουλευτής στο Σώµα, προκειµένου να εκφράσω τις
απόψεις µου για τις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Θα ήθελα, όµως, να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό η Βουλή να
συζητούσε θεσµοθετηµένα και τον απολογισµό αυτών των προγραµµατικών δηλώσεων κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον, ώστε να
αποδίδεται ευθύνη σε όσους Υπουργούς δεν κατάφεραν να είναι
συνεπείς στις δεσµεύσεις τους.
Εµείς οι Βουλευτές καλούµαστε να υποστηρίξουµε ή να ασκήσουµε κριτική στο κείµενο προθέσεων που αποτελεί ουσιαστικά
την παράθεση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.
Οι Έλληνες πολίτες είµαι βέβαιος ότι θα αναµένουν περισσότερο
µε ενδιαφέρον την επιτυχή τους υλοποίηση, µε δεδοµένο ότι
πλέον δεν υπάρχει περιθώριο πολιτικάντικων ελιγµών και παλαιοκοµµατικών πρακτικών.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης θα είναι αυτό που κρίνει τη αξιοπιστία της έναντι του ελληνικού λαού. Τώρα επιβάλλεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν καινοτόµες δράσεις γρήγορα, αξιόπιστα, χωρίς την παλαιοκοµµατική λογική του πολιτικού κόστους. Οι αρµόδιοι Υπουργοί
των χαρτοφυλακίων µε κοινωνικό πρόσηµο έχουν την πιο δύσκολη και απαιτητική δουλειά µετά τον Υπουργό Οικονοµικών.
Καλούνται να αναδιατάξουν µια χαώδη κατάσταση στον τοµέα
των υπηρεσιών υγείας και των ασφαλιστικών ταµείων.
Η αδυναµία επίλυσης του ζητήµατος παροχής υπηρεσιών
υγείας στους ασφαλισµένους της χώρας από τις κυβερνήσεις
της τελευταίας τριετίας δείχνει ξεκάθαρα πόσο ανεπαρκές είναι
το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας και κυρίως πόσο ανεπαρκείς είναι όλοι όσοι έχουν υποχρέωση να το υπηρετούν. Ενδεικτικό παράδειγµα ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κατέρρευσε πριν
καλά-καλά σταθεί στα πόδια του. Ο νεοσύστατος Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ξεκίνησε τη λειτουργία του
πριν από µερικούς µήνες, χωρίς πόρους, χωρίς ρεαλιστικό προγραµµατισµό, χωρίς προσωπικό, χωρίς αποτελεσµατική διοίκηση, κυρίως χωρίς την αναγκαία πολιτική βούληση να δοθεί
µόνιµη και σταθερή λύση στο υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα που
απασχολεί τον άνθρωπο από τη γέννηση έως το θάνατό του, την
αποτελεσµατική διαχείριση της υγείας του.
Εκεί όπου η πολιτεία επιδεικνύει την ισχυρή της βούληση αποδεικνύεται ότι και χρήµατα βρίσκονται και ρεαλιστικές λύσεις
προκρίνονται και οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς. Κραυγαλέο
παράδειγµα το τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Παρά τα τεράστια
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προβλήµατα που έχουν ανακύψει µε την οικονοµική κρίση, την
ύφεση, το µηδενισµό της αξίας των ελληνικών οµολόγων, την
αδυναµία εξυπηρέτησης δανείων και τη µαζική φυγή κεφαλαίων
στο εξωτερικό, εν τούτοις το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα συντηρείται από τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβληµα ρευστότητας.
Στο εγχώριο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας, όµως, δεν
υφίσταται η ίδια πολιτική βούληση εξεύρεσης των αναγκαίων
πόρων. Η πολιτεία υποκρίνεται και χύνει κροκοδείλια δάκρυα,
όταν καλείται να αντιµετωπίσει το τεράστιο πρόβληµα της υγείας
των Ελλήνων.
Η Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου
έχει υποχρέωση να εξαφανίσει από τον Έλληνα πολίτη την ανασφάλειά του για το παρόν και το µέλλον του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας, έχει υποχρέωση να εφαρµόσει λύσεις έξω
από τη συνηθισµένη διαχείριση που µέχρι τώρα µας είχαν συνηθίσει. Θα πρέπει να υλοποιήσει µέτρα που ενδεχοµένως να δυσαρεστήσουν τα καρτέλ στο χώρο της υγείας ή να ανατρέψουν
κατεστηµένες νοοτροπίες και παλαιοµοδίτικες πρακτικές.
Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας πρέπει να λειτουργήσει
από το µηδέν µε τις αντίστοιχες δοµές και την πιστότητα του τραπεζικού συστήµατος. Ίσως να έχει φτάσει τώρα η ώρα να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης ριζοσπαστικών προτάσεων
αναφορικά µε τη λειτουργία τραπεζικού ιδρύµατος µε µοναδικούς µετόχους τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας και σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών των Ελλήνων ασφαλισµένων και συνταξιούχων µε την εγγύηση της πολιτείας. Η χρονική συγκυρία µε
την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ευκαιρία ένταξης του ασφαλιστικού πυλώνα της οικονοµίας στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα µε κρατική εγγύηση και εξασφάλιση
των κόπων και θυσιών των Ελλήνων εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση Σαµαρά δεν έχει
ούτε περιθώρια χρονικά ούτε περιθώρια αποτυχίας. Αποτυχία
της σηµερινής Κυβέρνησης σηµαίνει αποτυχία της αστικού
τύπου δηµοκρατίας µας. Ψηφίζοντας θετικά τις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης δεν σηµαίνει ότι δεν θα παρακολουθούµε στενά την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου,
ότι δεν θα ασκούµε κριτική όταν διαπιστώνουµε ολιγωρίες, καθυστερήσεις και αναβολές.
Προσωπικά δεσµεύοµαι να σταθώ αλληλέγγυος στις πολιτικές
εκείνες που θα συντελέσουν στην υπέρβαση της κρίσης, αλλά
θα παραµείνω πεισµατικά αντίθετος σε παλινωδίες και παλαιού
τύπου ψευδοϊσορροπίες, που τελικά επιτυγχάνουν τη συντήρηση
της ίδιας αδιέξοδης κατάστασης.
Επειδή, λοιπόν, η δέσµευση του Πρωθυπουργού περί του να
τεθούν στοχοχρονοδιαγράµµατα στον προγραµµατισµό και στην
υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών µε βρίσκει απολύτως
σύµφωνο, θεωρώ ότι επιβάλλεται από τον Πρόεδρο της Βουλής
η αναβάθµιση του ελεγκτικού ρόλου της νοµοθετικής εξουσίας
έναντι της εκτελεστικής και η συνεχής και αποτελεσµατική παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου από τις αντίστοιχες επιτροπές, προκειµένου και οι Υπουργοί να κάνουν καλύτερα τη
δουλειά τους και το πολιτικό µας σύστηµα να ανακτήσει τη χαµένη του αξιοπιστία.
Κλείνοντας, κύριες και κύριοι Βουλευτές, µε αίσθηµα ευθύνης
θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση το βράδυ και µε
µια επισήµανση πολύ σοβαρή για εµένα. Εύχοµαι και ελπίζω, σε
κάποια µελλοντική απολογιστική του κυβερνητικού έργου συζήτηση, να έχει µειωθεί ο αριθµός των ανέργων στην πατρίδα µας,
να µπορεί ο Έλληνας συνταξιούχος και εργαζόµενος να λαµβάνει τα φάρµακά του, χωρίς να υπόκειται στην εξευτελιστική σηµερινή ταλαιπωρία, να µην χρειάζεται ο Έλληνας απόµαχος να
λαµβάνει τη σύνταξή του µετά από δύο χρόνια από την κατάθεση
της σχετικής αίτησης, να κατορθώσει δηλαδή το αναξιόπιστο ελληνικό κράτος να αποκτήσει δοµές και αξιοπιστία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτής ΚΚΕ Α’ Αθήνας.
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τριάντα έξι χρόνια ένσηµα
και δώδεκα χρόνια σε αυτό το Κοινοβούλιο. Σε αυτό το Κοινοβούλιο έχω πάρει µέρος σε έξι εκλογικές αναµετρήσεις από το
2000. Εποµένως, η φράση «εν τοις πράγµασι Κυβέρνηση τετραετίας» πόρρω απέχει από τη βιωµατική πραγµατικότητα του 21ου
αιώνα.
Το δεύτερο και πολύ σηµαντικό είναι ότι εδώ, σ’ αυτήν τη
Βουλή, η οποία µοιάζει να αυτοπροσδιορίζεται ως ιστορική, έχοντας αλλάξει την παραδοσιακή δικοµµατική της µορφή από τη Μεταπολίτευση και µετά, έχουν περισσέψει δύο λέξεις σ’ αυτήν την
τριήµερη συζήτηση, οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες, θα έλεγα,
στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται. Περίσσεψε το έθνος.
Έχει περισσέψει σε τέτοιο βαθµό το έθνος, όπου εν ονόµατι ιστορικών στιγµών του έθνους δεν έχει µείνει κολυµπηθρόξυλο όρθιο
από το έθνος ούτε ως κουλτούρα. Ούτε καν µεταπολιτευτική
κουλτούρα δεν έµεινε όρθια.
Και επειδή αρέσκεται πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός στον
Ελύτη και επειδή είµαστε οι επιλογές µας, άρα και από τον Ελύτη
µπορεί ο καθένας να διαλέξει οτιδήποτε. Για να µην πω τι είπε ο
Κλίντον στο Μπους: «Είναι η οικονοµία, ηλίθιε», για να µην πω τι
είπε ο Νίκος: «Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε», θα πω ότι έχουν
ακουστεί πάρα πολλά πράγµατα εδώ εκτός από τη λέξη κεφάλαιο. Η λέξη «κεφάλαιο» ακούγεται µόνο ως σύνθετο στη λέξη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ακούσαµε µέχρι και για ιδεοληψία. Προσέξτε, ιδεοληψία! Αρχίζουµε και µιλάµε µε ψυχιατρικούς όρους στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μιλούµε µε ψυχιατρικούς όρους στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο πάρα πολλοί δεν ήθελαν να βρίσκεται έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή.
Ο αντικοµµουνισµός είναι κάτι το οποίο µπορεί να διαχέεται δεν σηµαίνει ότι δεν γίνεται και κατανοητό- και να κρύβεται πίσω
από ιδιοκτησιακές µορφές της πατρίδας, ιδιοκτησιακές µορφές
της κουλτούρας, ιδιοκτησιακές µορφές της άµυνας, της ασφάλειας και πηγαίνοντας παραπέρα. Είναι τόσο σχετικά τα µεγέθη,
ειδικά στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία που αυτοκαταργούνται, λέει ο ποιητής. Αυτοκαταργούνται. Ένα ικανό µυρµήγκι βαρύνει σε απόλυτο µέγεθος –και δεν είναι δικές µου οι κουβέντες,
είναι του νοµπελίστα- σε απόλυτη αξία περισσότερο από έναν
µέτριο Πρωθυπουργό.
Εποµένως, εδώ δεν είµαστε για να κρίνουµε µέτριους ή µη µέτριους πρωθυπουργούς, τρικοµµατικές, πεντακοµµατικές ή δικοµµατικές κυβερνήσεις. Είµαστε ο καθένας γι’ αυτό που εκπροσωπεί. Η σκέψη µπορεί να ξεβάφει, ο νους ποτέ. Και δεν θα τον
χάσουµε εδώ µέσα -πιστέψτε µε- ακόµα και αν κάποιος διαστρεβλώσει το λεξιλόγιο µε οποιονδήποτε τρόπο. Δεν µπορεί κάποιος
να µιλάει για την πατρίδα και για την ανεξαρτησία και να θεωρεί
όλους τους άλλους κάτι ανάµεσα σε προδότες και µη ανεξάρτητους όταν συµµετέχει σε σχηµατισµό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο οποίος έχει προαπαιτούµενο υλοποιηµένο και θεσµοθετηµένο -ειδικά από το Μάαστριχτ και µετά- την εκχώρηση τµήµατος εθνικής κυριαρχίας. Δεν µπορεί να µιλάει κάποιος εδώ
µέσα για ΑΟΖ, αγνοώντας ότι εξαρτάται από τη συµµετοχή της
χώρας στο ΝΑΤΟ, από τη µη υλοποίηση επί τεράστιο χρονικό
διάστηµα δικαιωµάτων που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας. Δεν µπορεί κάποιος να καµώνεται ότι ενδιαφέρεται για το
Καστελόριζο, το οποίο δεν είναι σε θέση να φτιάξει ένα φούρνο
να δίνει ψωµί στους ντόπιους -γιατί είναι εκατόν είκοσι, εκατόν
τριάντα ψυχές- και την ίδια ώρα να το χρησιµοποιεί ως ντεκόρ
αναγγελίας µείζονος εκχώρησης άλλων πραγµάτων.
Περίσσεψε η υποκρισία σε ένα συγκεκριµένο βαθµό, αν είναι
προτεκτοράτο ή αν δεν είναι προτεκτοράτο. Ανακαλύψαµε το
γερµανικό κεφάλαιο και το γαλλικό κεφάλαιο µόνο δια των σκανδάλων της «SIEMENS». Τώρα ήρθαν; Στην ελληνική πραγµατικότητα τώρα ήρθαν; Διακόσια χρόνια είναι το ξένο κεφάλαιο εδώ.
Και το ντόπιο τι κάνει; Η εργατική τάξη αυτή τη στιγµή βάλλεται
παγκοσµίως και ευθέως. Γιατί βάλλεται; Γιατί χρειάζονται δούλοι
και εδώ καθόµαστε και θεσµοθετούµε τα µυρµήγκια, αν θα έχουν
ή δεν θα έχουν δικαιώµατα. Με µέτρα. Πότε χτίστηκαν αυτά τα
µέτρα; Δεν χτίστηκαν επί χούντας και µετά; Δεν χτίστηκαν από
τη µορφή που έχει η σχέση µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση; Για
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την τελευταία λακκούβα ανοίγει µια συζήτηση και παραπέµπεται
στις Βρυξέλλες. Η συµµετοχή µας στις Βρυξέλλες είναι ακριβότατο τίµηµα και καθόµαστε και µιλάµε µε όρους αγορών για να
κρύψουµε πίσω από τις αγορές, τι; Φάντασµα είναι οι αγορές;
Συσσωρευµένο κεφάλαιο είναι. Μια βαθύτατη καπιταλιστική
κρίση, η οποία τζογάρει κυριολεκτικά πάνω στο πόσοι θα ζήσουν
και πόσοι θα πεθάνουν µε συµβόλαια θανάτου. Δεν ακούστηκε
εδώ µέσα από τις προγραµµατικές δηλώσεις τίποτε που να
αφορά πραγµατικά τους εργαζόµενους.
«Η απόσταση» –λέει ο ποιητής- «ανάµεσα στο τίποτε και στο
ελάχιστο είναι πολύ µεγαλύτερη από το ελάχιστο στο κατιτίς».
Εποµένως, δεν είµαστε εδώ για να παλέψουµε για το κατιτίς. Είµαστε εδώ για να παλέψουµε και να συντηρήσουµε αυτούς που
παλεύουν. Γιατί αν δεν το κάνουµε, η ιστορικότητα των στιγµών
θα είναι ένα εντελώς σχετικό µέγεθος. Και θυµηθείτε καλά.
Κάπου-κάπου «πρέπει να κόβει κανείς» –λέει ο ποιητής- «τα νύχια
της ιστορίας». Γιατί άµα µεγαλώσουν πάρα πολύ σκοτώνουν και
εσένα και την αλήθεια. Δεν είναι κανένας εδώ µέσα προδότης και
είναι όλοι εκλεγµένοι αντιπροσωπευτικά και προσωρινά, προσωρινότατα, εκφραστές ιδεών, ρευµάτων και θέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κυρία Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και µε αυτόν τον τρόπο η εργατική τάξη εκπαιδεύεται στο να υποκύπτει σε αλλοίωση ουσιαστική ακόµα και
των νοηµάτων. Η εργασία έχει γίνει ευκαιρία, η κοινωνική πρόνοια έχει γίνει λαχείο, ο πλούτος έχει γίνει ιδιοκτησία και χορηγία
του κεφαλαίου και χωρίς αυτόν δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.
Αυτή η πολιτική δεν µπορεί να ανατραπεί µε φαµφάρες και λεξιλόγια. Τέλος η προεκλογική περίοδος. Περνάµε σε µια συγκεκριµένη πραγµατικότητα και στη συγκεκριµένη πραγµατικότητα
το θέµα δεν είναι αν θα µείνουν όρθιοι οι χαλυβουργοί, αλλά είναι
ποιος τους κρατάει απλήρωτους αλλά όρθιους, αντιστεκόµενους
στο κεφάλαιο αλλά όρθιους, µε τα παιδιά τους να µπορούν να
µαθαίνουν πέντε γράµµατα, για να µπορούν να συνεχίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατ’ αυτήν την έννοια δεν έχει κανένα
νόηµα να ασχοληθεί κάποιος µε το αν θα πει, ναι ή όχι. Τα µεγέθη
θα επαναπροσδιορισθούν από ένα λαό, ο οποίος δεν θα πάψει
να σκέφτεται επειδή τον εκπαιδεύουµε να µην ξέρει ούτε ποιος
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, λένε ότι η αλήθεια είναι γυµνή για να µπορεί
να τη ντύνει ο καθένας µε τα ρούχα που θέλει.
Είναι γεγονός ότι το διήµερο έχουν ακουστεί απόψεις, θέσεις,
κριτικές που πηγάζουν από διαφορετική φιλοσοφία, από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν φιλοδοξώ να καταθέσω την απόλυτη
αλήθεια, φιλοδοξώ, όµως, να συνεισφέρω σε έναν προβληµατισµό, γιατί θα ήταν ανόητο πολιτικά κάποιος να προσδοκά να µεταβάλει τη θέση κάποιου άλλου συναδέλφου σε αυτήν την
Αίθουσα.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι η σύνθεση της νέας Βουλής αποτυπώνει µε πλήρη σαφήνεια τη νέα
πολιτική πραγµατικότητα, το νέο συσχετισµό των πολιτικών δυνάµεων του τόπου µας και αναδεικνύει περίτρανα την απαίτηση
της ελληνικής κοινωνίας για συνεργατικές κυβερνήσεις.
Οι Έλληνες αξίωσαν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας
την παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη και το ευρώ και ταυτόχρονα απαίτησαν την επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου,
την απαγκίστρωση απ’ αυτό και την απαλλαγή από τους επαχθείς
όρους της δανειακής σύµβασης. Η ελληνική κοινωνία µε κατηγορηµατικό θέλω να πιστεύω τρόπο, ξεπέρασε και αποδοκίµασε
το χρεοκοπηµένο, παρωχηµένο µοντέλο των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να
υπάρξουν προγραµµατικές συγκλίσεις και προγραµµατικές συµφωνίες. Απαίτησε δηλαδή, η πολιτική διαχείριση των θεµάτων
που ταλανίζουν, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία να γίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στη βάση ενός ρεαλιστικού και αποτελεσµατικού σχεδίου, ενός
σχεδίου που θα έχει τη µεγαλύτερη δυνατή πολιτική στήριξη και
θα δίνει µια προοπτική ανάκαµψης και ανάταξης της ελληνικής
οικονοµίας και της ελληνικής πραγµατικότητας.
Η υλοποίηση αυτής της νωπής λαϊκής εντολής προϋποθέτει
τη δηµιουργία µιας άλλης πολιτικής κουλτούρας, ενός άλλου πολιτικού πολιτισµού, µιας άλλης πολιτικής αντίληψης, µιας άλλης
πολιτικής προσέγγισης.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο ποτέ άλλοτε το
χρέος και το καθήκον απέναντι στην πατρίδα µάς υποχρεώνει να
υποτάξουµε το παραταξιακό και µικροπολιτικό συµφέρον, να
αφήσουµε στην άκρη τους όποιους µικροκοµµατικούς υπολογισµούς και να αναλάβει ο καθείς µας την ευθύνη που του αναλογεί.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά φιλοδοξούµε να είµαστε η
σύγχρονη ευρωπαϊκή µεταρρυθµιστική δηµοκρατική και σοσιαλιστική δύναµη που ως εγγυήτρια δύναµη της ελληνικής κοινωνίας θα συµβάλουµε αποτελεσµατικά µε εποικοδοµητικές
προτάσεις, µε καθηµερινή παρουσία, µε συστηµατικό έλεγχο και
συστηµατική παρακολούθηση στην υλοποίηση του κοινού συµφωνηµένου προγραµµατικού πλαισίου, ενός προγραµµατικού
πλαισίου που έχει προοδευτικό πρόσηµο κατά τη γνώµη µας, που
έχει και αριστερό αντιµνηµονιακό πρόσηµο, που προωθεί µεταρρυθµίσεις και προοδευτικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, που
προωθεί την αναδιοργάνωση της χώρας στη βιοµηχανία, την
ενέργεια, τις µεταφορές και τα δίκτυα, τις υπηρεσίες και φυσικά
στον πρωτογενή τοµέα, ενός κοινού προγραµµατικού πλαισίου
που αποκαθιστά και επαναφέρει την ισχύ των συλλογικών συµβάσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και το κοινοτικό
δίκαιο, µιας προγραµµατικής συµφωνίας που περιέχει την πολιτική δέσµευση ότι δεν υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε µισθούς και συντάξεις.
Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο µισθό –γιατί για µας έχει σπουδαία και πρώτιστη σηµασία- υπάρχει η πολιτική απόφαση ότι
αφενός δεν θα γίνει άλλη µείωση και αφετέρου ότι τα σηµερινά
επίπεδα θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της εθνικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας, µιας προγραµµατικής συµφωνίας που διασφαλίζει ότι παραµένουν στο δηµόσιο τα δίκτυα και οι υποδοµές,
ότι δεν θα γίνουν άλλες µειώσεις µισθών σε δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στη Δηµοκρατική Αριστερά αντιλαµβανόµαστε την αναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου ως µία συνεχή και επίπονη διαδικασία, ως µία σκληρή
διαπραγµάτευση που βεβαίως δεν εξαντλείται σε µία ή περισσότερες συναντήσεις µε την τρόικα. Για µας η απαγκίστρωση από
το µνηµόνιο αποτελεί καθηµερινή πρόκληση και καθηµερινό
σκληρό αγώνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η σκληρή πραγµατικότητα της πολιτικής καθηµερινότητας, δυστυχώς στέρησε και το
τελευταίο επιχείρηµα µιας άλλης εναλλακτικής πιο εύκολης
λύσης, δηλαδή αυτής του δανεισµού από άλλες πηγές µε ευνοϊκότερους όρους, όπως κάποιοι ισχυρίζονταν µέχρι χθες. Η περίπτωση της Κύπρου αποτελεί τη δραµατική επιβεβαίωση της
κατάρρευσης αυτού του µύθου των εύκολων λύσεων. Όµως, όλα
όσα µέχρι σήµερα κατατέθηκαν ως προτάσεις, απόψεις και θέσεις θα µείνουν αίολες, κενές περιεχοµένου, αν δεν οικοδοµήσουµε µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες και το
πολιτικό δυναµικό της χώρας, αν δεν αποκατασταθεί µία σχέση
ειλικρίνειας και καθαρότητας που θα καταργεί τις πελατειακές
σχέσεις, που θα βάζει τέλος στο ρουσφέτι, στις σχέσεις εξάρτησης και υποταγής, αν δεν εδραιωθεί και δεν κατοχυρωθεί στη
συνείδηση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας ότι δεν θα
επαναληφθούν τα ίδια λάθη, δεν θα υπάρξουν οι ίδιες παραβατικές συµπεριφορές είτε ηθικές είτε ποινικές. Τότε ναι, θα είναι
απλά και αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος µια χαµένη κοινοβουλευτική περίοδος, µία περίοδος σαν όλες τις άλλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας έδωσαν οι πολίτες µια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αποκαταστήσουµε την εθνική µας αξιο-
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πρέπεια, να αποκαταστήσουµε την εθνική µας περηφάνεια, να
δώσουµε ελπίδα και προοπτική στο λαό µας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, µε αυτούς τους όρους, µε αυτές τις
συνθήκες στηρίζει την προγραµµατική συµφωνία, δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση για την υλοποίηση του κοινού προγραµµατικού πλαισίου και βεβαίως ως κυβερνώσα πλέον
Αριστερά, θα υπερασπιστεί και θα προασπίσει τις λαϊκές κατακτήσεις και συµφέροντα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
κ. Ιωάννης Βρούτσης έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µε
συγχωρέσετε για τη συµπύκνωση αυτών που έχω να πω και για
πολλά που δεν θα ακούσετε. Καταλαβαίνετε ότι ο ορισµένος στα
δέκα λεπτά χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναπτύξω τις θέσεις σε
ένα κρίσιµο θέµα, όπως αυτό του Υπουργείου που πρόσφατα
ανέλαβα την πολιτική ευθύνη.
Θέλω να ξεκινήσω πολύ σύντοµα -και πρέπει να το κάνω γιατί
το αισθάνοµαι- αποδίδοντας ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό που µε τίµησε και µε εµπιστεύτηκε σ’ αυτή την πολύ
κρίσιµη στιγµή για τη χώρα στο τιµόνι του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης, να ευχαριστήσω
και τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη που συναίνεσαν στην αποδοχή του προσώπου µου.
Θέλω εκ προοιµίου να σας πω, απευθυνόµενος σε όλους τους
Βουλευτές, σε όλα τα κόµµατα της Βουλής, κυρίως όµως στα
τέσσερα κόµµατα που δεν συµµετέχουν υπό την έννοια της στήριξης στην Κυβέρνηση ότι λόγω και της κρισιµότητας των στιγµών, αλλά και της ιδιαιτερότητας του Υπουργείου, ο Υφυπουργός κ. Νικολόπουλος, εγώ ως Υπουργός, το Υπουργείο όλο θα
είναι στη διάθεση όλων. Οι πόρτες µας θα είναι ανοικτές είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Καταλαβαίνω και κατανοώ και το ρόλο του καθενός κόµµατος
και Βουλευτών µέσα στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας και αντιλαµβάνοµαι και αποδέχοµαι την καλοπροαίρετη
αντιπολίτευση που πιστεύω ότι θα είναι και εποικοδοµητική και
γόνιµη. Αλλά και πέρα από τα όρια του Κοινοβουλίου είµαι έτοιµος για συζήτηση για να προσθέσουµε και όχι να διαιρέσουµε
το κρίσιµο Υπουργείο, το στοίχηµα που λέγεται «Φορείς κοινωνικής ασφάλισης». Η βιωσιµότητα των ταµείων, η ανεργία, οι εργαζόµενοι είναι πρώτη προτεραιότητα. Νοµίζω ότι το αντιλαµβανόµαστε όλοι.
Υπάρχει σχέδιο δράσης; Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει ελπίδα;
Βεβαίως και υπάρχει ελπίδα. Είναι εύκολα τα πράγµατα; Όχι, δεν
είναι εύκολα τα πράγµατα. Με συλλογική όµως δουλειά όλοι µαζί
ενωµένοι µπορούµε να τα καταφέρουµε και το αποδεικνύουν και
τα νούµερα.
Το σχέδιο δράσης, αυτό που χαράζει η πολιτική ηγεσία, είναι
προσαρµοσµένο στο κοινό προγραµµατικό πλαίσιο που οριοθέτησαν τα τρία κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά και
στο αντίστοιχο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας που περιλαµβάνονται στη δανειακή σύµβαση. Κυριότερα όµως είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες των εργαζοµένων της αγοράς
εργασίας και στην ανταπόκριση που οφείλει να επιδείξει ένα κοινωνικό Υπουργείο, όπως το Υπουργείο Εργασίας, στις πιεστικές
καταστάσεις που έχουν ήδη διαµορφωθεί στον κόσµο της εργασίας.
Οι πολιτικές που θα αναπτύξουµε περιλαµβάνουν προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και θα στηρίξουν την επάρκεια και τη
βιωσιµότητα στις συντάξεις των Ελλήνων ασφαλισµένων και σε
κάθε περίπτωση πολιτικές που αφορούν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Επιτρέψτε µου επιγραµµατικά να πω: Πρώτον –και κύριοάµεσα µέτρα στήριξης ανέργων, µέσω της αναµόρφωσης του
επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού από
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χρήµατα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε περισσότεροι πόροι να κατευθυνθούν στη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Είµαστε έτοιµοι
τώρα να υλοποιήσουµε το Εθνικό Σύµφωνο για την απασχόληση
των νέων µέσα στο 2012. Περισσότερα από 150.000.000 ευρώ
είναι έτοιµα να τα διαθέσουµε και τα οποία µε καινοτόµα µέτρα
και παρεµβάσεις θα δώσουν δουλειά σε περισσότερους από
ογδόντα χιλιάδες νέους ανέργους της χώρας µας.
Δεύτερον, στο κρίσιµο ζήτηµα που ακούστηκε από πολλούς
συναδέλφους θα πω ότι ανοίγουµε άµεσα διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για το µείζον ζήτηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Θεωρούµε το θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τη συλλογική αυτονοµία ακρογωνιαίο λίθο των
εργασιακών σχέσεων στη χώρα µας, τη µόνη ρεαλιστική οδό για
την αποκατάσταση της οµαλότητας στην αγορά εργασίας.
Όµως, στρεβλώσεις του παρελθόντος και υπερβολές εκτιµούµε
ότι µπορεί σταδιακά να διορθωθούν µε την ενεργό συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων, των οποίων η ωριµότητα πλέον θα πρέπει να αποδεικνύεται και να δοκιµάζεται κάθε µέρα.
Το Υπουργείο µας αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο στο συντονισµό
και σχεδιασµό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας στη χώρα µας. Προσέξτε το. Τα υψηλά επίπεδα φτώχειας
και κοινωνικής ανέχειας απαιτούν εξορθολογισµό, σαφή στοχοθέτηση και ανακατανοµή των κοινωνικών µεταβιβάσεων. Πρέπει
επιτέλους οι πόροι -που είναι αρκετοί- και η κοινωνική στήριξη
να πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη. Δεν µπορεί από τη µια ένα ολόκληρο σύστηµα κοινωνικών µεταβιβάσεων
να κατασπαταλιέται σε καταχρηστικές και παράνοµες συµπεριφορές οργανωµένων οµάδων και ψεύτικων αναπήρων και από
την άλλη ολοένα –και αυτό είναι µεγάλη αδικία- περισσότεροι
συµπολίτες µας να βιώνουν προσωπικά και οικογενειακά αδιέξοδα που τους ωθούν σε ακραίες λύσεις.
Σε ό,τι αφορά στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης πυλώνες
µας είναι: Πρώτον, ένας φορέας ασφάλισης για όλους τους µισθωτούς. Δεύτερον, ένας φορέας επικουρικής ασφάλισης. Τρίτον, ένας φορέας ασφάλισης υγείας. Και διασφαλίζουµε τις
συντάξεις για όλους τους Έλληνες. Και βέβαια οι δεσµεύσεις
µας για την προστασία και αποκατάσταση των χαµηλοσυνταξιούχων και πολυτέκνων παραµένουν στο ακέραιο.
Έρχοµαι στο θεµελιώδες κοµµάτι που αφορά την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την οµαλότητα στην αγορά εργασίας, τη διαφάνεια στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, στην
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής.
Προωθούµε µεταρρυθµιστικά µέτρα από κοινού, την από κοινού
είσπραξη εισφορών και φορολογικών εσόδων µέσω ενός ενιαίου
εισπρακτικού µηχανισµού από µία και µόνο δηµόσια αρχή.
Πρώτο βήµα, ταυτόχρονη καταβολή µισθών, φόρου µισθωτών
υπηρεσιών και ασφαλιστικών υπηρεσιών για µισθωτούς µέσω
τραπέζης, χτύπηµα στην εισφοροδιαφυγή.
Επεκτείνουµε το φορολογικό πιστοποιητικό που ήδη υπάρχει
θεσµοθετηµένο στο Υπουργείο Οικονοµικών σε φορολογικό και
ασφαλιστικό πιστοποιητικό για επιχειρήσεις που ελέγχονται από
ορκωτούς λογιστές. Ήδη έφερε πολλά πολλά εκατοµµύρια, χτυπώντας τη φοροδιαφυγή στον πρώτο χρόνο λειτουργίας και το
επεκτείνουµε και στο ασφαλιστικό κοµµάτι.
Τρίτον, εξετάζουµε την υποχρέωση έκδοσης ασφαλιστικού πιστοποιητικού για όλες τις επιχειρήσεις. Ο πιστοποιηµένος λογιστής θα υποβάλει µια φορά το χρόνο, µαζί µε τη φορολογική
δήλωση, τις ασφαλιστικές εκκρεµότητες της επιχείρησης. Αυτή
η µεγάλη αλλαγή θα ενισχύσει τον εισπρακτικό µηχανισµό της
πολιτείας, άρα τα έσοδα των ταµείων και σε καµµία περίπτωση –
για να µην παρερµηνευθεί- δεν αποτελεί συγχωροχάρτι. Το ΙΚΑ,
ο ελεγκτικός µηχανισµός του ΙΚΑ, θα κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά του και αυτοί που θα υπογράφουν το ασφαλιστικό πιστοποιητικό θα έχουν µεγάλες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Με έµφαση στον προληπτικό έλεγχο που έχει αποδειχθεί ότι
είναι το κυριότερο µέσο σε σχέση µε τον κατασταλτικό έλεγχο
του κράτους, προχωράµε σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνένωση µεικτών κλιµακίων ΣΔΟΕ, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ σε µια
προοπτική ενοποίησης των ελεγκτικών µηχανισµών.
Τι σηµαίνει αυτό; Αποτελεσµατικότητα, εξοικονόµηση ανθρώπινου δυναµικού σε όλο τον εισπρακτικό τοµέα για να κάνουν τη

156

δουλειά τους καλύτερα και το κυριότερο, λιγότερη επιβάρυνση
στις επιχειρήσεις, που τη µια µέρα χτυπά την πόρτα το ΙΚΑ, την
άλλη το ΣΕΠΕ, την άλλη το ΣΔΟΕ, την άλλη η Υγιεινή. Αυτό είναι
εξέλιξη, είναι µεταρρύθµιση, πρέπει να το κάνουµε.
Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση ηλεκτρονικά ανάµεσα στο ΙΚΑ,
το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ. Είµαστε έτοιµοι, σε λίγες µέρες, µε τη
βοήθεια του Θεού, αν δεν συµβεί κάτι απρόβλεπτο στο µηχανογραφικό σύστηµα, να κάνουµε ένα µεγάλο βήµα που έρχεται από
παλιά και έπρεπε να το έχουµε κάνει, δηλαδή να διασυνδέσουµε
τις τρεις αυτές µονάδες που είπα.
Έτσι µπαίνει τέλος σε µια µεγάλη γραφειοκρατία που στοιχίζει
ετήσια στον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας 25 εκατοµµύρια
ευρώ. Τέλος πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία σε αυτούς τους
τρεις οργανισµούς είτε λογιστών είτε επιχειρηµατιών, για να δηλώνουν τους εργαζόµενους.
Προχωρούµε µε µια ακόµη µεγάλη τοµή, σε κάτι που θα γίνει
πρώτη φορά στη χώρα µας: στην απλοποίηση της εργατικής νοµοθεσίας. Πρόκειται για ένα έργο ισοδύναµο µε µια µεγάλη διαρθρωτική µεταρρύθµιση που γίνεται για πρώτη φορά. Καταλαβαίνετε το πόσο θετικό και ευεργετικό είναι και για τη δηµιουργία
ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος και για θετικό κλίµα στην επιχειρηµατικότητα, κυρίως όµως πόσο θα ευνοήσει µια απλούστευση
του εργατικού δικαίου –που θα γίνει για πρώτη φορά- τους ίδιους
τους εργαζόµενους.
Εξορθολογίζουµε τα πρόστιµα που επιβάλλονται για τη µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην κατεύθυνση της πλήρους
εναρµόνισης µε τα αντίστοιχα πρόστιµα παρακρατούµενων
φόρων, ΦΠΑ και µισθωτών υπηρεσιών. Αποκτούµε ενιαία αντίληψη για τα πρόστιµα στη χώρα. Τα ενοποιούµε και έχουν ίδια
µορφή.
Προχωρώ σε ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που µε ρωτήσατε
πολλοί. Εντάσσουµε λειτουργικά στον ΟΑΕΔ τους καταργηθέντες Οργανισµούς της Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.
Διατηρούµε µέρος των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ο κοινωνικός τουρισµός, από τους οργανισµούς αυτούς προς όφελος των
εργαζοµένων. Ενισχύουµε το ΣΕΠΕ.
Δηµιουργούµε ενιαίο φορέα µέσω της συγχώνευσης της
ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών και της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΗ για
την ασφαλή και αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµατικών
των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και της ακίνητης περιουσίας.
Να, ένας φορέας, µέσα από τα ασφαλιστικά ταµεία, που µπορεί
να διαχειριστεί µόνος του και τα αποθεµατικά και την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας.
Προχωράµε στο ενιαίο µητρώο ασφάλισης συντάξεων. Επιχειρούµε την οµογενοποίηση των οικονοµικών και λογιστικών συστηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επίσης –κάτι πάρα πολύ σηµαντικό- σε συνεννόηση µε το
Υπουργείο Οικονοµικών προχωράµε άµεσα –ακούστε το- στην
αναθεώρηση του πλαισίου που ορίζει διαφορετική µεταχείριση
στις βουλευτικές συντάξεις και για λόγους ισότητας και ισονοµίας το επεκτείνουµε σε όλους τους αιρετούς. Προβλέπουµε το
διαχωρισµό µεταξύ νεοεκλεγέντων αιρετών και όσων ήδη έχουν
κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, δηλαδή υλοποιούµε τη
δέσµευση όπως αυτή περιλαµβάνεται στη συµφωνία των Αρχηγών.
Και κάτι ακόµα. Για την άρση των στρεβλώσεων και των ανισοτήτων στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι σκόπιµο να
ενιοποιήσουµε το ανώτατο όριο ποσού που µπορεί να υπάρχει
σε επίπεδο σύνταξης. Με την ευκαιρία αυτή και µε βασικό εργαλείο το ΚΕΠΥΟ και επειδή µέχρι τώρα δεν υπήρξε η δυνατότητα
ξεκινάµε αµέσως διασταυρώσεις για όσους συνταξιούχους µέχρι
σήµερα έπαιρναν ποσά από κύριες και επικουρικές συντάξεις
που υπερέβαιναν το νόµιµο όριο, όπως έχει αυτό καθοριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, συντοµεύετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δυο λέξεις και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το θεωρώ σηµαντικό –έκοψα πάρα πολλά πράγµατα απ’
όσα ήθελα να αναφέρω- και είναι το θέµα που αφορά στην εξυ-
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πηρέτηση του πολίτη, για τα ΚΕΠΑ και για το ΙΚΑ.
Το ΚΕΠΑ είναι ένας σύγχρονος θεσµός. Θεσµοθετήθηκε από
τον κ. Κουτρουµάνη, τον προκάτοχό µου. Στηρίζω απόλυτα αυτό
το θεσµό. Ξέρω ότι δηµιουργεί ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και
ολιγωρίες. Δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά, είναι στο ξεκίνηµά του. Είναι ένας καλός θεσµός. Τον στηρίζουµε. Όµως,
ήδη προσλάβαµε γιατρούς και ήδη η ταλαιπωρία από το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο θα αρχίσει να εξαλείφεται.
Όσον αφορά το ΙΚΑ και την απονοµή των συντάξεων, γνωρίζετε ήδη ότι υπήρξαν πρωτοβουλίες –είµαι σε συνεννόηση µε τον
κ. Σπυρόπουλο, τον Διοικητή του ΙΚΑ- και υπάρχει µια νέα µορφή.
Κάποιοι, αρκετοί υπάλληλοι, γίνονται εισηγητές µέσα από το ΙΚΑ.
Μειώνεται ο χρόνος απονοµής –θα φανεί από 1η Σεπτεµβρίουκατά 30% και πλέον µε το νέο µηχανογραφικό σύστηµα στο
τέλος του 2014 –και αυτό δεν είναι ευχολόγιο, είναι πραγµατικότητα- αρχές του 2015 πάµε στη σύνταξη της µίας µέρας.
Κυρίες και κύριοι, µε αυτές τις γενικές σκέψεις και πολλά
άλλα, που ζητώ συγγνώµη, λόγω του λίγου χρόνου δεν µπόρεσα
να σας πω, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνεργασία και είµαι πρόθυµος πάντα για τον καθένα και την καθεµία
από εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι! Όταν θέλει κάποιος να οµιλήσει, να παίρνει την άδεια από το Προεδρείο.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης, Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Γεια χαρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, άκουσα προσεκτικά τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, όσον αφορά τον τοµέα σας
και διαπίστωσα όχι µόνο κάτι το οποίο περιµέναµε στον ΣΥΡΙΖΑ,
ότι δηλαδή θα χωρίζει τις προγραµµατικές εξαγγελίες µια αβυσσαλέα διαφορά σε σχέση µε την ανάγκη αποκατάστασης που
υπάρχει από τη συντελούµενη πρωτοφανή µνηµονιακή, εργασιακή, µισθολογική και ασφαλιστική κατεδάφιση, αλλά είδα ότι
όσα είπατε δεν έχουν καµµία σχέση µε τα δεκαοκτώ συν έξι συν
επτά προγραµµατικά σηµεία της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και της ΔΗΜΑΡ και δεν έχουν καµµία, µα καµµία σχέση ούτε καν
µε την προγραµµατική συµφωνία, την οποία κάνατε πριν από
δέκα µέρες για να συγκροτήσετε την Κυβέρνησή σας, την οποία
συµφωνία οι Προγραµµατικές Δηλώσεις που ανέγνωσε γι’ αυτά
τα ζητήµατα ο Πρωθυπουργός και εσείς προσωπικά, ουσιαστικά
την κάνουν κουρελόχαρτο!
Είδα να µην αναφέρετε τίποτα για την ανάγκη αποκατάστασης
των µισθών, που στα δυόµισι χρόνια του µνηµονίου σφαγιάστηκαν κατά 50%, αν συνυπολογίσουµε στις µειώσεις των µισθών
και τις φοροµπηχτικές πολιτικές.
Δεν είδα να αναφέρετε τίποτα για την αποκατάσταση του κατώτερου µισθού που µειώθηκε κατά 22% και ιδιαίτερα στα νέα
παιδιά µέχρι είκοσι πέντε χρονών κατά 32%, µε αποτέλεσµα να
πληρώνονται µε 400 ευρώ καθαρά το µήνα για οκτάωρο και που
βέβαια αυτή η µείωση συµπαρέσυρε επιδόµατα ανεργίας, ασθενείας, µητρότητας, ασφαλιστικές αποδοχές και µια σειρά άλλα
πράγµατα.
Δεν είδα να αναφέρετε τίποτα για την αποκατάσταση των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. Δεν
άκουσα τίποτα, µα τίποτα, για την επαναφορά της µετενέργειας.
Δεν άκουσα τίποτα, µα τίποτα, για την αποκατάσταση της επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά και
της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης, όταν συρρέουν πολλές
από αυτές.
Δεν άκουσα τίποτα για τις αποζηµιώσεις και τα όρια των απολύσεων που τα αυξήσατε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται πιο
εύκολες και πιο φθηνές οι απολύσεις και να έχουν τη δυνατότητα
οι επιχειρήσεις µε πιο µαζικό τρόπο να απολύουν εργαζόµενους,
να µεγαλώνουν την ανεργία που η πραγµατική δεν είναι µόνο
ενάµισι εκατοµµύριο σήµερα, αλλά µπορεί να φθάσει τα τρία
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εκατοµµύρια µε τη συνέχιση των µνηµονιακών πολιτικών σας.
Δεν αναφέρατε τίποτα ουσιαστικό για την ανασύσταση και την
ανασυγκρότηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, µόνο για µία αρµοδιότητά τους και µάλιστα συρρικνωµένη, αυτή του κοινωνικού τουρισµού.
Δεν αναφέρατε τίποτα περί κατάργησης της εργασιακής εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας και όσα ανέφερε ο Υπουργός Δηµόσιας Διοίκησης περί των δεκαπέντε
χιλιάδων απολύσεων φέτος και των εκατόν πενήντα χιλιάδων
µέχρι το 2015 ήταν έπεα πτερόεντα, µε την έννοια ότι περισσότερο µας µπέρδεψε παρά µας διαφώτισε για το τι θα γίνει, γιατί
τα συνέδεσε όλα αυτά τα πράγµατα µε την εσωτερική αξιολόγηση που γίνεται των δηµοσίων υπαλλήλων.
Δεν άκουσα τίποτα σε αυτήν την Αίθουσα δυο µέρες τώρα για
τη δέσµευση που έχετε να µειώσετε κατά 20% από το µνηµόνιο
2 τα ειδικά µισθολόγια που δεν είπατε, εάν θα το κάνετε ή όχι.
Δεν αναφέρατε επίσης πώς θα στηριχθούν τα ασφαλιστικά ταµεία και ο ΕΟΠΥΥ που καταρρέουν, γιατί, εκτός των άλλων, κουρέψατε τα αποθεµατικά τους. Τα λήστεψε κυριολεκτικά η
προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν άκουσα τίποτα για τα προνοιακά
επιδόµατα που εκκρεµούν να δοθούν σε εκατοντάδες χιλιάδες
ανάπηρους συµπολίτες µας, άτοµα µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι
κυριολεκτικά πένονται και περιµένουν να τα πάρουν από το
Μάρτη. Δεν άκουσα τίποτα για χιλιάδες άτοµα µε ειδικές ανάγκες
που περιµένουν στις ουρές των υγειονοµικών επιτροπών να κριθούν τα ποσοστά αναπηρίας για τις συντάξεις τους. Επί µήνες
δεν παίρνουν σύνταξη και πεθαίνουν κυριολεκτικά στην πείνα.
Θεωρώ ότι ακόµα και τα ελάχιστα που είπατε και αυτά δεν
έχουν καµµία εφαρµοσιµότητα, µε την έννοια ότι και αυτά τα θέσατε υπό την έγκριση της τρόικας.
Άκουσα να λέτε τις προηγούµενες ηµέρες και όχι εδώ, ότι θα
κάνετε κάτι ενδεχοµένως για τις συλλογικές συµβάσεις µετά από
µήνες ή µετά από χρόνια, µέσα στα τέσσερα χρόνια. Βεβαίως,
δεν θα κάνετε, γιατί δεν είπατε τίποτα σήµερα γι’ αυτό το θέµα.
Μετά από µήνες και όχι από χρόνια, δεν θα έχει µείνει τίποτα
όρθιο από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, γιατί σε όσες δεν
έχει τελειώσει ακόµη η µετενέργεια, τις έχουν καταγγείλει οι εργοδότες και θα είµαστε µόνο µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας
και σφαγιασµό των µισθών.
Και βέβαια, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι οι µισθοί και
οι συντάξεις δεν θα µειωθούν, δεν έχουν καµµία βάση. Έχετε δεσµευθεί σε νέο πρόγραµµα µέτρων ύψους 12 δισεκατοµµυρίων
το 2013-2014, σε νέο πρόγραµµα µειώσεων των δηµόσιων δαπανών. Έχετε δεσµευθεί από το δεύτερο µνηµόνιο ότι θα µειώσετε
τον κατώτερο µισθό στα επίπεδα Ρουµανίας και Βουλγαρίας και
έχετε δεσµευθεί επίσης ότι µέσα στον Ιούλη θα γίνει νέα µείωση
του κατώτερου µισθού και µάλιστα µε νοµοθετικό τρόπο, αν δεν
συµφωνήσουν τα συνδικάτα.
Η υπόσχεσή σας για διπλασιασµό του χρόνου επιδότησης της
ανεργίας και για επέκτασή της στους αυτοαπασχολούµενους πέραν του ότι δεν την ακούσαµε ούτε από τον Πρωθυπουργό
ούτε από εσάς, ως Υπουργό Εργασίας- ακόµα και εάν πούµε ότι
ισχύει, δεν λέτε πότε θα γίνει και ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι κοινοτικοί πόροι που θα τα στηρίξουν.
Τέλος, εµείς, συνεπείς σε ό,τι έχουµε πει, θα φέρουµε προτάσεις νόµων το επόµενο διάστηµα και για την επαναφορά του κατώτερου εγγυηµένου µισθού των 751 ευρώ και για την
επαναφορά του επιδόµατος ανεργίας στα 461 ευρώ, το διπλασιασµό του χρόνου χορήγησής του και την επέκτασή του στους
αυτοαπασχολούµενους. Κυρίως, θα φέρουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα πρόταση νόµου για αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε επαναφορά, όχι µόνο της
µετενέργειας, αλλά και της επεκτασιµότητας και της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Επίσης, θα φέρουµε πρόταση νόµου τις επόµενες ηµέρες, όχι
µόνο για επανασύσταση, αλλά και για αναβάθµιση και τριµερή
χρηµατοδότηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ το αµέσως επόµενο διάστηµα και µέσα στη
Βουλή και έξω από τη Βουλή, θα αγωνιστεί για µέτρα τα οποία
θα αντιµετωπίζουν την ανεργία και για µέτρα στήριξης των ανέρ-
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γων, θα επιδιώξει µε κάθε τρόπο να µπει φρένο στις µειώσεις των
συντάξεων και θα διεκδικήσει σταδιακή αποκατάστασή τους, µε
προτεραιότητα τους χαµηλόµισθους.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, σας συνάντησα και προσωπικά πριν
από λίγες ώρες. Οι ηρωικοί εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας απεργούν εδώ και οκτώ µήνες ενάντια στην τροµοκρατία και
τους εκβιασµούς της εργοδοσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, πάρτε αύριο το πρωί, µέρα Δευτέρα, πρωτοβουλία µε βάση την προχθεσινή απόφαση της γενικής συνέλευσής τους, που σας εγχείρισα πριν από ώρες, να
καλέσετε σωµατείο και εργοδοσία σε συνάντηση για θετική διέξοδο. Είµαστε διατεθειµένοι ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο να βοηθήσουµε µε τη παρουσία µας σε αυτήν, για να µπουν
µε ψηλά το κεφάλι µέσα στη δουλειά οι απεργοί εργάτες.
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης βρίσκονται σε
απόσταση από τις λαϊκές ανάγκες, αποτελούν χρυσόχαρτο περιτυλίγµατος της συνεχιζόµενης µνηµονιακής λεηλασίας για την
απόκρουση της οποίας εµείς θα υψώσουµε Σινικά Τείχη. Γι’ αυτό
το λόγο και καταψηφίζουµε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Αθανάσιος Παφίλης
για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παρά τους χαµηλούς τόνους, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές και τα διάφορα λεκτικά και λογοτεχνικά
σχήµατα που χρησιµοποίησε ο Πρωθυπουργός και ορισµένοι
Υπουργοί, ένα πράγµα είναι σαφές, το οποίο εµείς τουλάχιστον
το είχαµε καθαρό και πριν από τις εκλογές, ότι η Κυβέρνηση θα
συνεχίσει ακριβώς την ίδια πολιτική, αυτή που γνωρίσαµε τα τελευταία χρόνια, αυτή που είναι υπεύθυνη για τη δραµατική και
τραγική κατάσταση που ζει ο ελληνικός λαός και πρώτα απ’ όλα,
η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Και επειδή ακούµε για νέες αρχές, ότι µπαίνουν άλλες βάσεις
για την ανάπτυξη της οικονοµίας κ.λπ., µην µας δουλεύετε. Καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης. Τίποτα το καινούργιο. Απλά βρισκόµαστε σε κρίση. Είναι ο δρόµος που οδήγησε σε αδιέξοδα
και την ελληνική οικονοµία και όχι µόνο, όλο τον καπιταλιστικό
κόσµο, που οδηγεί σε σύγχρονο Μεσαίωνα και που δείχνει ότι τα
όρια αυτού του συστήµατος έχουν ξεπεραστεί ιστορικά και
περνά στη βαρβαρότητα.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες, που η κρίση είναι βαθιά και
είναι κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, ούτε χρηµατοπιστωτική ούτε τίποτα άλλο, σε συνθήκες που οξύνεται η
κρίση στην Ευρωζώνη, σε συνθήκες που οξύνονται οι διεθνείς
ανταγωνισµοί ανάµεσα σε µεγάλα ιµπεριαλιστικά κέντρα, θα µεγαλώσει ακόµη περισσότερο, παρά τα όσα µπορεί να λέγονται,
η επίθεση στους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Θα κλιµακωθεί ο πόλεµος, δηλαδή, που έχει αρχίσει εδώ και αρκετό
καιρό, ένας γιγάντιος πόλεµος κατά των παραγωγών του πλούτου µε ένα στόχο, να εξασφαλιστεί και να µεγαλώσει η κερδοφορία των µονοπωλίων και των επιχειρηµατικών οµίλων.
Απευθυνόµαστε στο λαό και του λέµε πως δεν πρέπει να έχει
αυταπάτες ούτε αναµονές. Τα τραγικά αδιέξοδα που ζει θα µεγαλώσουν, η ζωή του θα χειροτερέψει από την όποια αναδιαπραγµάτευση, αν γίνει και όπως γίνει, είτε µε τη θέση του κ.
Στουρνάρα, που ήταν και γλαφυρή –ότι χρειάζονται δύο για να
γίνει η επαναδιαπραγµάτευση και ο ένας δεν θέλει, όπως είπε
χαρακτηριστικά, όταν το ρώτησε κάποιος όταν ήταν στο Βήµαείτε µε τη διαπραγµάτευση του πληθωρικού κ. Βενιζέλου που θα
είναι διαρκής, γιατί η διαπραγµάτευση είναι αέναη πάντα µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε µε τη µεταφορική και αλληγορική πρόταση του κ. Τσακαλώτου, να εξετάσουµε και να βαθµολογήσουµε
την τρόικα. Νοµίζω ότι καταλαβαίνουµε τι λέµε. Κατά τη γνώµη
µας, δεν πρόκειται να υπάρξουν θετικά για τους εργαζόµενους
αποτελέσµατα.
Οι εκλογές τελείωσαν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και µαζί
τους τελείωσαν και κάποιοι µύθοι που καλλιεργήθηκαν και προβλήθηκαν προεκλογικά. Ένας µεγάλος µύθος που έπαιξε και
ρόλο και ήταν και κριτήριο ψήφου, ήταν ο άλλος αέρας που πνέει
στην Ευρώπη. Ξαφνικά είδαµε όλες τις πτέρυγες της Βουλής,
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ανεξάρτητα από πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση, να στοιχίζονται πίσω από τον κ. Ολάντ, όπως «ο πνιγµένος που πιάνεται
από τα µαλλιά του». Γιατί µέχρι την εµφάνιση του κ. Ολάντ, η
πλειοψηφία του ελληνικού λαού αντιλαµβανόταν το πού το πάει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζεται αυτό από τη νέα υποτιθέµενη δυναµική συµµαχία του Νότου. Όµως, ο νέος αέρας ήταν
παγερός και πολικός για τους εργαζόµενους και της χώρας µας,
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τους εργαζόµενους του Νότου. Ο «αγωνιστής» Ολάντ ξεκαθάρισε σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα ότι πρέπει να τηρήσει τις δεσµεύσεις της και ταυτόχρονα, εξήγγειλε και προγράµµατα λιτότητας για τη Γαλλία. Και
ήρθε η τελευταία Σύνοδος Κορυφής, όπου ακούστηκαν από
«διπλή ήττα της Μέρκελ στο ποδόσφαιρο και στη Σύνοδο» έως
«νίκη του Νότου».
Θα αναφερθώ σε τρία σηµεία που προβλήθηκαν ότι ήταν η επιτυχία και ο άλλος αέρας και η νίκη. Το πρώτο είναι ο δανεισµός
των τραπεζών απευθείας από το µηχανισµό στήριξης. Εδώ, είχαµε διασταύρωση, ξιφοµαχία. Τάχα η Ελλάδα ήταν απούσα και
δεν αξιοποίησε αυτό το καινούργιο και φοβερό µέτρο που δίνει
50 δισεκατοµµύρια στις τράπεζες και κάµποσα ακόµα εκατοµµύρια. Από την τραπεζοκρατία περάσαµε στην κριτική, γιατί δεν
υποστηρίζουµε την τραπεζοκρατία.
Δεύτερον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης, να µπορεί υπό
προϋποθέσεις να αγοράζει οµόλογα χρέους των κρατών-µελών
που αντιµετωπίζουν υψηλά επιτόκια δανεισµού.
Ρωτάµε: Προς τι οι πανηγυρισµοί; Τι πρακτική αξία θα έχουν
αυτά για τη ζωή των εργαζοµένων; Καµµία ουσιαστικά.
Πριν και επιστρέφοντας και ο κ. Μόντι και ο κ. Ραχόι και ο κ.
Ολάντ, που υποτίθεται ότι ήταν οι νικητές της συνόδου, ανακοίνωσαν πακέτα αντιλαϊκών µέτρων µαζί µε αυτές τις αποφάσεις.
Σε ό,τι αφορά δε τις τράπεζες ήδη έχουν πάρει 5 τρισεκατοµµύρια µέχρι τώρα και τώρα θα πάρουν και καινούρια.
Τι κρύβεται, όµως, επιµελώς πίσω από αυτές τις αποφάσεις;
Γιατί µπορεί να αρχίσουν να λένε ότι θα µειωθεί το χρέος, θα
πληρώνει λιγότερα ο εργαζόµενος κ.λπ.. Κρύβεται, πρώτον, ότι
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης είναι µηχανισµός ελεγχόµενης χρεοκοπίας και ότι µε αυτό το µέτρο, γνωρίζοντας όλοι ότι
µέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης το πάνω χέρι έχουν
οι Γερµανοί και κατά δεύτερο λόγο οι Γάλλοι, θα υπάρξει πλήρης
έλεγχος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις χώρες που προσφεύγουν εκεί. Άρα, δεν βγήκε χαµένη η Μέρκελ, όπως λένε, δηλαδή
η γερµανική αστική τάξη και το γερµανικό κεφάλαιο.
Δεύτερον, για το δανεισµό ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών τα κράτη-µέλη πρέπει να υπογράψουν µνηµόνια και αυτό δεν
το λέτε στον ελληνικό λαό. Ισπανία θα υπογράψει µνηµόνιο. Διαβάζω τη δήλωση της Επιτροπής: «Ζητούµε την ταχεία σύναψη
του µνηµονίου συµφωνίας που συνδέεται µε την παροχή οικονοµικής στήριξης προς την Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού τοµέα». Γιατί το κρύβετε αυτό εσείς που υποστηρίζετε ότι πάει η Ευρώπη καλύτερα;
Τρίτον, τι λέει η απόφαση για την αγορά οµολόγων από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, που και αυτό θα είναι θετικό,
όπως λένε οι ευρωπαϊστές και οι λάτρεις του ευρωµονόδροµου;
Λέει επί λέξει, το διαβάζω: «Τα σχετικά κράτη-µέλη πρέπει να τηρούν τις ανά χώρα συστάσεις και τις λοιπές δεσµεύσεις τους,
περιλαµβανοµένων των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων δυνάµει
του ευρωπαϊκού εξαµήνου, του συµφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης…» – επαναλαµβάνω του συµφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης, η νίκη ήταν αυτή του νότου - «…και τις διαδικασίες
µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να
αποτυπωθούν σε µνηµόνιο συµφωνίας». To επαναλαµβάνω για
όσους δεν το άκουσαν ή δεν διάβασαν την απόφαση
Ποιος έχει δίκιο, λοιπόν; Εµείς που λέµε ότι υπάρχει ευρωπαϊκό µνηµόνιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, ανεξάρτητα αν υπάρχει µνηµόνιο
µε την έννοια που υπάρχει στην Ελλάδα ή αυτοί που υποστηρίζουν πως η πηγή όλων των κακών είναι µόνο το µνηµόνιο, το
οποίο είναι αποτέλεσµα, φυσικά, της ίδιας της κρίσης;
Άρα, λοιπόν, ο όρος γι’ αυτά τα οποία πανηγύρισαν όσοι υποστηρίζουν τον ευρωµονόδροµο είναι ευρωπαϊκό µνηµόνιο φτώ-
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χιας, εξαθλίωσης, η οποία γενικεύεται.
Τρίτο ζήτηµα είναι το περιβόητο σύµφωνο για την ανάπτυξη.
Αυτό ακούστηκε και προεκλογικά αλλά και σήµερα. Ανάπτυξη
λέει ο κ. Ολάντ, ανάπτυξη λέει ο κ. Οµπάµα από την άλλη µεριά.
Πρόκειται για µία µεγαλοπρεπή απάτη απέναντι στον ελληνικό
λαό. Γιατί; Τι προβλέπει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη;
Προβλέπει: Πρώτον, ενοποίηση της ενιαίας καπιταλιστικής
αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Σηµαίνει εφαρµογή και γενίκευση της οδηγίας Μπολγκενστάιν,
όπου θα απελευθερωθούν και οι υπηρεσίες, όπου θα πέσει και
άλλο η τιµή της εργατικής δύναµης. Σηµαίνει ολοκλήρωση -αυτά
περιγράφονται µέσα στην απόφαση που κρύβεται επιµελώς- της
απελευθέρωσης της αγοράς, ιδιωτικοποιήσεις στους κλάδους
της ενέργειας, των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών. Αυτή είναι
η ανάπτυξη, η οποία προωθείται και η οποία αλλάζει το κλίµα.
Δεν θυµάµαι πώς ακριβώς το είπε ο κ. Βενιζέλος. Γι’ αυτά δεν
λέτε κουβέντα. Αυταπάτες ότι κάτι αλλάζει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεύτερον, είναι απάτη η εξαγγελία, ακόµη και ως προς το
ποσό. Κατ’ αρχήν, µιλάµε για ένα ποσό 130 δισεκατοµµυρίων ορισµένοι λένε 180- για είκοσι επτά χώρες συνολικά. Αν δεν κάνει
κάποιος διαίρεση, δεν µπορεί να βγάλει το αποτέλεσµα. Όµως,
και αυτό είναι απάτη, γιατί ένα ποσό 10 δισεκατοµµυρίων θα
δοθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να φτάσει στα
60 δισεκατοµµύρια και να δανείζει τους επενδυτές, δηλαδή τους
µονοπωλιακούς οµίλους. Τα υπόλοιπα χρήµατα δεν είναι καινούρια, είναι χρήµατα από το Ταµείο Συνοχής Και Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Σε ποιον θα πάνε, λοιπόν, αυτά και ποια ανάπτυξη
θα υπάρξει; Σε µονοπωλιακούς οµίλους. Για τί πράγµα; Για έργα,
για επενδύσεις υψηλής κερδοφορίας στην ενέργεια, σε µεταφορές, σε πράσινη τεχνολογία, που θα δηµιουργήσουν ελάχιστες
θέσεις εργασίας, πολύ λιγότερες από αυτές που χάνονται και θα
χάνονται από το βάθεµα της κρίσης.
Έχουµε µία απορία προς όλους. Όλα αυτά τα χρόνια τι έγινε;
Ακριβώς αυτό δεν έγινε; Τι έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από την πολιτική που ακολουθήθηκε; Αυτά που περιγράφουµε
τώρα, ακριβώς τα ίδια δεν έχουν γίνει; Ακριβώς, επί λέξει. Τι συνέβη; Μάζεψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων της Ευρώπης και τα έδωσαν στους µονοπωλιακούς οµίλους.
Πώς έγινε το αεροδρόµιο της «HOCHTIEF»; Πόσα έβαλε η
«HOCHTIEF»; Έβαλε 9,5%; Πώς έγινε η Αττική Οδός; Πόσα
έβαλε η Κοινοπραξία; Έβαλε 8,5%; Πακτωλός χρηµάτων για να
γίνει η ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη οδήγησε εδώ.
Άρα, λοιπόν, δεν έχουµε τίποτα το καινούριο. Έχουµε ανάπτυξη σε όφελος των µονοπωλιακών οµίλων και ανάπτυξη σε
συνθήκες «γαλέρας». Ο Υπουργός Εργασίας -δεν βλέπω αν
έφυγε- δεν είπε κουβέντα για τις συνθήκες Μεσαίωνα που υπάρχουν στην ονοµαζόµενη αγορά εργασίας. Για τέτοιες συνθήκες,
λοιπόν, και για τέτοια ανάπτυξη µιλάµε.
Γι’ αυτό εµείς λέµε πως η ζωή και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν
µερικά πράγµατα. Και αυτό που επιβεβαιώνεται και από εδώ είναι
ότι φιλολαϊκή ανάπτυξη µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συµβιβάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα µου δώσετε και τα τρία λεπτά
της δευτερολογίας µου και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν συνηθίζεται
κανονικά, τέλος πάντων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι µνηµόνιο υπάρχει σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες είτε ονοµάζεται µνηµόνιο ή όχι. Τα ίδια
µέτρα ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερη πλευρά που θέλω να αναφέρω είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Είναι αιχµή του δόρατος της πολιτικής της Κυβέρνησης. Υπάρχει µία ιστορία στην Ελλάδα -δεν έχω χρόνο να την
αναφέρω- που είναι η ιστορία του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, βεβαίως, για το πώς έγιναν οι κρατικοποιήσεις και οι
αποκρατικοποιήσεις µετά τον πόλεµο, για το πώς δόθηκαν το
αίµα και ο ιδρώτας του ελληνικού λαού, των εργαζοµένων από
τα ασφαλιστικά ταµεία στους Μποδοσάκιδες, στους Τσάτσους
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και όλους τους υπόλοιπους για να χτίσουν εκείνες τις βιοµηχανίες, τις οποίες όταν έπρεπε να κάνουν κάποιες αλλαγές, τις παράτησαν, τις πήρε το ΠΑΣΟΚ τότε για να τις κοινωνικοποιήσει
και είτε έκλεισαν λόγω του ευρωπαϊκού ανταγωνισµού και άλλων
λόγων είτε τις έδωσαν ξανά πίσω τζάµπα.
Η δεύτερη πλευρά, επειδή γράφεται και σε µία έγκριτη -όπως
λένε- εφηµερίδα σήµερα, είναι για τις κρατικοποιήσεις που έκανε
ο Καραµανλής µετά το 1950. Μα, βέβαια και τις έκανε. Ποιος θα
έκανε επενδύσεις, όπως για να φτιάξει τη ΔΕΗ, που έχουν απόδοση µετά από είκοσι και τριάντα χρόνια; Ανέλαβε να τις κάνει ο
ελληνικός λαός και όταν γίνονται κερδοφόρες, τότε παραδίδονται στους ιδιώτες.
Εποµένως, το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων είναι ένας µηχανισµός για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Υπάρχουν
υπερσυσσωρευµένα κέρδη, τα οποία πρέπει να επενδυθούν και
να αποδώσουν. Αυτή ακριβώς την υπηρεσία προσφέρετε για το
µεγάλο κεφάλαιο και αυτή δεν είναι σηµερινή και βέβαια είναι η
δεύτερη πλευρά για να πληρώσετε το χρέος. Πουλάτε τη λαϊκή
περιουσία σε τιµή ευκαιρίας, για να δώσετε δυνατότητες στο κεφάλαιο να κερδοφορήσει και για να ξεπληρώσετε το χρέος, το
οποίο δηµιούργησαν πάλι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν όλα αυτά τα
χρόνια.
Θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Ψέµα! Όπου έγιναν
ιδιωτικοποιήσεις, µειώθηκαν, όπως στον ΟΤΕ -εδώ µπροστά µας
είναι- που τον έχει η «DEUTSCHE TELEKOM». Μειώθηκαν θέσεις
εργασίας ή όχι; Στον ΟΣΕ ήδη µειώθηκαν κατά 55% και το προσωπικό έχει µειώσει κατά 45% τους µισθούς στη φάση της προετοιµασίας της αποκρατικοποίησης. Φανταστείτε τι θα συµβεί
όταν θα γίνει και η ιδιωτικοποίηση. Τι θα έχουµε; Νέες αυξήσεις
τιµών στο ρεύµα, στο νερό, στα εισιτήρια, στα ταχυδροµικά τέλη.
Θα φτάσουν στα ύψη. Και ποιος θα τα πληρώσει; Η λαϊκή οικογένεια. Γιατί βέβαια, δεν πιστεύω να είναι κανείς αφελής που να
πιστεύει ότι τα µεγαθήρια θα επενδύσουν για να χάσουν. Θα
επενδύσουν για να κερδίσουν. Ποιος θα χάσει; Ο εργαζόµενος
που θα δουλεύει και συνολικά ο ελληνικός λαός.
Θα έχουµε επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Πλασµατικά
πολλές φορές παρουσιάζονται θέσεις εργασίας αυξηµένες, ενώ
είναι θέσεις µερικής απασχόλησης που τις προτιµά σήµερα το
κεφάλαιο. Θα έχουµε, επίσης, επιδείνωση των συνθηκών ζωής
των εργαζοµένων. Εδώ ανακοινώσατε «από το Φάληρο µέχρι το
Σούνιο» στο σφυρί. Μένει κάτι όρθιο για να µπορέσει να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες και αυτό το βγάζετε στο σφυρί για να το
πουλήσετε.
Όσον αφορά την Αγροτική Τράπεζα, συµβαίνει κάτι εκπληκτικό. Το 70% της αγροτικής γης είναι αποθηκευµένο στην Αγροτική Τράπεζα. Πουλάτε, δηλαδή και την ίδια την αγροτική γη, µε
τεράστιες και εκρηκτικές συνέπειες για τους µικρούς και µεσαίους αγρότες, οι οποίοι θα καταστραφούν κυριολεκτικά.
Η δική µας υπόσχεση είναι ότι δεν θα περάσετε εύκολα. Αυτό
δεν έχει να κάνει ούτε µε εκλογικά ποσοστά ούτε µε τίποτα. Δεν
θα περάσετε εύκολα. Στον πόλεµο που προχωράτε, θα απαντήσουµε µε πόλεµο όχι εµείς, αλλά οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Μη νοµίζετε, επειδή προσωρινά ή πρόσκαιρα καταφέρατε να τους
εκβιάσετε κάτω από πολλά και ψεύτικα διλήµµατα, ότι θα καθίσουν να υποµείνουν.
Εµείς µε τις δυνάµεις που έχουµε, θα είµαστε µπροστά στους
αγώνες των εργαζοµένων –και θα είναι πολύ µεγάλοι- και αυτό
δεν θα πάει πολύ µακριά, γιατί έχει ολόκληρη την κοινωνία απέναντι, τους εργαζόµενους και την πλειοψηφία του λαού. Είναι
αδιέξοδη αυτή η πολιτική και είτε το θέλετε, είτε όχι και ανεξάρτητα από την προσωρινή οπισθοδρόµηση, ο δρόµος της άλλης
πολιτικής, ο άλλος δρόµος ανάπτυξης, ο δρόµος της λαϊκής οικονοµίας, ο δρόµος του σοσιαλισµού θα µπει αντικειµενικά στην
ηµερήσια διάταξη, όχι επειδή το θέλουµε εµείς, αλλά επειδή είναι
απαίτηση των καιρών και θα κάνουµε το παν να τον εκλαϊκεύσουµε στους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας Α’ Πειραιώς, έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
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Ορίστε, κύριε Κατσαφάδο, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης αποκτά άλλη διάσταση και δυναµική λόγω των έκτακτων
συνθηκών που βιώνει η χώρα. Ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή
έδωσε το στίγµα του. Μίλησε µε τη γλώσσα της αλήθειας και
έδειξε το δρόµο της ελπίδας, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία µας ζητούν σήµερα οι πολίτες, δηλαδή την αλήθεια και την ελπίδα.
Τα τρία τελευταία χρόνια, οι Έλληνες πολίτες είδαν να ανατρέπονται κεκτηµένα ζωής και διαβίωσής τους. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν διαγράφεται και δεν παραγράφεται καµµία ευθύνη για ό,τι έγινε και για ό,τι δεν έγινε. Τώρα, όµως, υπάρχει
µόνο η Ελλάδα. Υπάρχουν οι Έλληνες πολίτες που θέλουν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια και ασφάλεια, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Όλοι αυτοί περιµένουν από εµάς αληθινή
ελπίδα. Το µοναδικό που απαιτούν είναι σεβασµός. Αναφέροµαι
σε όλους αυτούς εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, που
µε δηλώσεις, παρεµβάσεις και πρακτικές τους προσβάλλουν τη
χώρα και υπονοµεύουν την προσπάθειά µας. Η Ελλάδα είναι ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και διεκδικεί το αυτονόητο, το σεβασµό όλων.
Όµως, η Ελλάδα κάνει και ένα νέο ξεκίνηµα. Τρία κόµµατα από
διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, συµφώνησαν
σε ένα κοινό προγραµµατικό πλαίσιο. Είναι σίγουρα µία νέα
αρχή. Η ουσιαστική συνεργασία και συναίνεση γίνεται πράξη. Συναίνεση δεν είναι να συµφωνεί ο άλλος µ’ αυτά που αποφασίζεις
εσύ κάτω από το καθεστώς πιέσεων και εκβιασµών. Η συναίνεση
και η συνεργασία προκύπτουν µέσα από το διάλογο, τη συνεννόηση και τη συναντίληψη.
Ο Πρωθυπουργός ήταν απόλυτα ξεκάθαρος. Δεν πουλάµε,
αλλά παραχωρούµε για αξιοποίηση τη δηµόσια ακίνητη περιουσία. Διατηρούµε το ιδιοκτησιακό δικαίωµα, αλλά και την υπεραξία που θα δηµιουργηθεί από την αξιοποίησή της. Μία µονάδα
που προσµετράται στην ανάπτυξη, αφαιρείται από το έλλειµµα.
Έκπληξη, όµως, µου προκάλεσαν οι χθεσινές απειλές του κ.
Τσίπρα και ιδιαίτερα το απειλητικό µήνυµα που έστειλε σε όσους
θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, τους οποίους θεωρεί αεριτζήδες εκ προοιµίου. Προφανώς, δεν έχετε αντιληφθεί πού βρισκόµαστε, αλλά και ο στόχος σας είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλετε να
γίνει τίποτα. Δεν θέλετε να γίνουν αποκρατικοποιήσεις, για να
αυξηθεί η ανεργία, να συρθούµε σε περαιτέρω περικοπές µισθών
και συντάξεων, ώστε να συνεχίσει να βυθίζεται η χώρα και να
επέλθει το χάος. Μόνο αυτήν την Ελλάδα θέλετε να διαχειριστείτε, την Ελλάδα του χάους, της διεθνούς αποµόνωσης και της
δραχµής.
Δεν µας λέτε πώς θα δηµιουργήσετε νέες θέσεις εργασίας,
πώς θα καταπολεµήσετε την ανεργία και θα µειώσετε τα ελλείµµατα. Ακόµα και σήµερα δεν µας έχετε πει ποιο είναι το περίφηµο
«plan b», µε το οποίο θα βγάζατε τη χώρα από την κρίση. Η δηµοκρατία, όµως, κυρίες και κύριοι, έχει κανόνες, νόµους και θεσµούς. Η Κυβέρνηση έχει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση που της
δίνει η κοινοβουλευτική και κοινωνική πλειοψηφία. Οφείλει και
πρέπει να προχωρήσει. Το διχαστικό προεκλογικό σας σύνθηµα
«ή αυτοί ή εµείς» τα λέει όλα. Εµείς, όµως, λέµε ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια για νέους διχασµούς. Δεν υπάρχει «εγώ», δεν υπάρχει
«αυτοί». Υπάρχει µόνο το «εµείς» και σ’ αυτό συµπεριλαµβάνουµε
όλους τους Έλληνες, γιατί η εθνική ενότητα είναι αυτή που θα
µας βγάλει από την κρίση.
Οι διαχειριστικές και πελατειακές λογικές, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να τελειώσουν από σήµερα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, ανέλαβε δεσµεύσεις
απέναντι στη Βουλή, στη χώρα, στους πολίτες και στις επόµενες
γενιές. Προχωρούµε σε τολµηρές και εκτεταµένες αποκρατικοποιήσεις, µε διαφάνεια και δηµόσιο έλεγχο, για να αφαιρεθούν
βάρη από τους πολίτες, για να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για να στηριχθεί η επενδυτική και επιχειρηµατική δραστηριότητα που συντελεί στην ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των 12,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
του ΕΣΠΑ δίνει οξυγόνο στην αγορά και στην οικονοµία. Η δανειακή σύµβαση, µετά την εκταµίευση της µεγάλης δόσης του
Αυγούστου, παρέχει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα και
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στην αγορά. Μπορεί να λειτουργήσει ξανά το Ταµείο Εγγυοδοσίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη για ρευστότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που τους οφείλει το δηµόσιο και έχουν οδηγηθεί σε οικονοµική ασφυξία. Αυτή η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι θα καταβάλει
τις οφειλές και θα θεσµοθετήσει το συµψηφισµό οφειλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επανασύσταση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας αποτελεί µία θετική εξέλιξη και για
τη χώρα και για τον Πειραιά, όπως και το Υπουργείο Τουρισµού.
Ο Πειραιάς έχει αδικηθεί κατάφωρα τα τελευταία χρόνια. Έµεινε
έξω από ολυµπιακά έργα και στερήθηκε υποδοµές. Είναι καιρός,
λοιπόν, να δροµολογηθούν νέες υποδοµές, οι οποίες θα τον επανασυνδέσουν µε τη ναυτιλία. Το χρηµατιστήριο ναυτιλιακών
αξιών και η µετατροπή του Πειραιά σε κέντρο ναυτιλιακής διαιτησίας είναι δύο προοπτικές για τις οποίες οφείλουµε να εργαστούµε. Κεντρική επιλογή του Υπουργείου Τουρισµού πρέπει να
είναι η ανάδειξη και η µετατροπή του Πειραιά σε «home port» της
κρουαζιέρας του θαλάσσιου τουρισµού της Ευρώπης και της Μεσογείου.
Θεωρώ, επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική την αναφορά στο δικαίωµα της ασφάλειας του πολίτη και αυτό το δικαίωµα για
όσους το έχουν ξεχάσει, οφείλει να το εγγυηθεί η δηµοκρατική
και συντεταγµένη πολιτεία. Δεν µπορούµε να αποδεχθούµε ότι
ζούµε και ότι θα συνεχίσουµε να ζούµε σε µία κοινωνία φόβου
και ανεξέλεγκτης εγκληµατικότητας. Τρεις είναι οι άξονες, στους
οποίους οφείλουµε να κινηθούµε, στην ενίσχυση της αστυνόµευσης, στην επαναδιάταξη και στο νέο επιχειρησιακό σχεδιασµό
των διωκτικών αρχών και στην ενίσχυση σε προσωπικό και σε
υποδοµές. Θα προσέθετα σ’ αυτούς τους άξονες και την έµπρακτη αναγνώριση από την πλευρά της πολιτείας της κοινωνικής
προσφοράς του Έλληνα αστυνοµικού, µία προσφορά που φθάνει ακόµα και στην αυτοθυσία.
Μία χώρα που έχει µάθει «να κρύβει τα προβλήµατα κάτω από
το χαλί», έχει έρθει η ώρα να αντιµετωπίσει και το θέµα της λαθροµετανάστευσης, να το αναδείξει στις πραγµατικές του διαστάσεις, να το αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και ουσιαστικά, µε
όπλο τη νοµιµότητα και όχι την αυτοδικία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έργο αυτής της Κυβέρνησης
είναι η αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης πολίτη και πολιτικού. Η δική µου γενιά στην πλειοψηφία της εκφράζει δυσπιστία απέναντι στην πολιτική. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η
δυσπιστία προσλαµβάνει χαρακτηριστικά απαξίωσης και ευτελισµού. Στην κοινωνία υπάρχει οργή και αυτή εκφράστηκε στις δύο
εκλογικές αναµετρήσεις και ιδιαίτερα στην πρώτη. Κάποιοι επένδυσαν και στην οργή και στη δραχµή, αλλά ευτυχώς έχασαν. Οι
πολίτες αποφάσισαν διαφορετικά. Εγγυήθηκαν µε την ψήφο
τους την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αυτή η οργή δεν
εκτονώθηκε. Οι πολίτες περιµένουν να δουν αν πήραµε το µήνυµα που µας έστειλαν και αυτή η Κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει ότι το πήρε το µήνυµα.
Το δικό µας µήνυµα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ότι η Ελλάδα
µπορεί. Όλοι µαζί αποκαθιστούµε την αξιοπιστία του πολιτικού
συστήµατος και της χώρας. Όλοι µαζί επαναδιαπραγµατευόµαστε, συζητάµε και διεκδικούµε µε τους εταίρους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σχηµατισµός αυτής της Κυβέρνησης στηρίχθηκε στην εντολή του ελληνικού λαού –και αυτή
η εντολή είναι νωπή- να κοιτάξουµε και να προχωρήσουµε µπροστά, να κάνουµε αλλαγές που έπρεπε να έχουν ήδη γίνει κόντρα
σε προκαταλήψεις, ταµπού και εργατοπατέρες.
Αποδέκτης και εγώ αυτής της εντολής, δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Ξανθός από
το Νοµό Ρεθύµνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η µέχρι
στιγµής παντελής απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον τοµέα
της υγείας από την πλευρά της Κυβέρνησης προϊδεάζει ότι θα
συνεχιστεί η σηµερινή πορεία κατεδάφισης και των τελευταίων
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υπολειµµάτων της δηµόσιας περίθαλψης και του κοινωνικού κράτους στην πατρίδα µας. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι σε απόγνωση, επειδή
αισθάνονται τελείως ανοχύρωτοι, όχι µόνο απέναντι στην ανεργία και τη φτώχεια, αλλά και απέναντι στην αρρώστια.
Όλο το ενδιαφέρον του Υπουργείου Υγείας εστιάζεται στη
βαθµολογία της τρόικας και το µόνο στοιχείο που υπάρχει, το
µόνο σχέδιο, είναι η υλοποίηση της µνηµονιακής πολιτικής των
περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες υγείας, πάντα βέβαια µε το
γνωστό δηµαγωγικό πρόσχηµα του εξορθολογισµού και της πάταξης της ρεµούλας. Μόνο που το όντως δοµικό πρόβληµα της
συναλλαγής και της διαφθοράς στο σύστηµα υγείας δεν αντιµετωπίζεται µε ευχολόγια ούτε πολύ περισσότερο µε τη συνεχιζόµενη διαπλοκή µε οργανωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα και
µε την προώθηση εθνικών εργολάβων της υγείας, ειδικά στον
τοµέα της διάγνωσης και της εξειδικευµένης θεραπείας.
Έχουµε την εντύπωση, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι έχετε
άγνοια κινδύνου για τις παρενέργειες της διαλυτικής κατάστασης που επικρατεί σήµερα στον τοµέα της υγείας. Όταν έχεις
αφήσει τα νοσοκοµεία χωρίς ταµειακά διαθέσιµα στο βωµό του
PSI, όταν λείπει βασικό υγειονοµικό υλικό, όταν οι καρκινοπαθείς
χάνουν πολύτιµο χρόνο για να εξασφαλίσουν την ενδεδειγµένη
θεραπεία, τότε το να δηλώνεις ότι δεν θα υπάρξουν νέοι πόροι
στο σύστηµα υγείας, αλλά απλώς καλύτερη διαχείριση της σηµερινής µιζέριας, το να επιµένεις σε µηδενικές προσλήψεις στα
υποστελεχωµένα νοσοκοµεία, το να προωθείς κλείσιµο κλινικών
και τµηµάτων, κατάργηση κλινών, συγχωνεύσεις νοσοκοµείων
και ακρωτηριασµό των οργανισµών τους, δεν είναι µόνο ανεπάρκεια και ανευθυνότητα, είναι εγκληµατική πολιτική επιλογή.
Όταν στη φάση την αυξηµένης ζήτησης προωθείται το φιάσκο
του ΕΟΠΥΥ, που έβλαψε σοβαρά την υγεία την τσέπη και τον αυτοσεβασµό των ασφαλισµένων, όταν περικόπτονται δραστικά,
όχι σπατάλες, αλλά οι άκρως απαραίτητες δαπάνες για τα νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των
πολιτών, τις κοινωνικές και προνοιακές παροχές, όταν αποκλείεται από οποιαδήποτε φροντίδα υγείας πάνω από 30% του πληθυσµού που είναι ανασφάλιστοι, τότε έχει ενεργοποιηθεί µία
πραγµατική υγειονοµική βόµβα που απειλεί µε δραµατική τριτοκοσµικού τύπου επιδείνωση όλων των δεικτών υγείας.
Σήµερα τα νοσοκοµεία κινδυνεύουν, όµως όχι µόνο από τις ελλείψεις προσωπικού, υλικών και µέσων, αλλά και από την κατάρρευση ηθικού ανθρώπων εξουθενωµένων, απογοητευµένων,
εξαθλιωµένων µισθολογικά, που τόσα χρόνια τα στήριζαν µε το
ζήλο, το φιλότιµο και την ανιδιοτέλεια τους και σήµερα αισθάνονται ότι έχει λεηλατηθεί το εισόδηµα, τα δικαιώµατα και η αξιοπρέπειά τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο µνηµονιακό πείραµα κοινωνικού δαρβινισµού, που οδηγεί σε εξόντωση τους αδύναµους αυτής της
χώρας, καταθέτει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο σωτηρίας και ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, που διασφαλίζει το θεµελιώδες δικαίωµα
κάθε ανθρώπου που ζει και εργάζεται σε αυτή τη χώρα χωρίς
διακρίσεις σε δηµόσια και δωρεάν περίθαλψη ποιότητας.
Σήµερα προέχει η οικονοµική και λειτουργική διάσωση των νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ, η παρέµβαση στο χώρο της τιµολόγησης και διάθεσης του φαρµάκου και του υγειονοµικού υλικού
µε εθνική φαρµακαποθήκη και δηµόσιο φορέα προµήθειας και
αποθήκευσης υλικών, η αποπληρωµή των δεδουλευµένων στους
γιατρούς και το προσωπικό του ΕΣΥ και των οφειλοµένων στους
ελεύθερους επαγγελµατίες γιατρούς και φαρµακοποιούς, ο δηµόσιος και κοινωνικός έλεγχος των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας.
Προέχει η γενικευµένη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, η ενίσχυση
των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας, η εγγύηση της ασφαλούς
εφηµερίας τους, η στήριξη της επείγουσας περίθαλψης των ΤΕΠ
και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, η αναβάθµιση του ΕΚΑΒ
και όχι η ιδιωτικοποίηση κρίσιµων λειτουργιών του, όπως οι αεροδιακοµιδές, η στήριξη των κοινωνικών δοµών και των δοµών
ψυχικής υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η δηµόσια
περίθαλψη σήµερα είναι ζήτηµα εθνικής προτεραιότητας, είναι
όρος εξασφάλισης του αξιοβίωτου του λαού µας. Η υγεία για το
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ΣΥΡΙΖΑ είναι και ζήτηµα δηµοκρατίας, µε την έννοια της ισοτιµίας
όλων των πολιτών, την ώρα της πιο µεγάλης ανάγκης, την ώρα
της αρρώστιας και του κινδύνου για τη ζωή. Το δικαίωµα στην
περίθαλψη δεν µπορεί να συναρτάται µε την εργασία ή την
ασφάλιση, δεν µπορεί να εµπορευµατοποιείται, αλλά οφείλει η
πολιτεία να το διασφαλίζει σε όλους από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσα από µία δίκαιη φορολόγηση του πλούτου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για το ΣΥΡΙΖΑ επίσης η πολιτική υγείας πρέπει να έχει ολιστικό
χαρακτήρα. Δεν µπορεί να είναι νοσοκοµειοκεντρική και ιατροκεντρική. Οφείλει να παρεµβαίνει προληπτικά σε όλους τους νοσογόνους παράγοντες του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Με την έννοια αυτή είναι ανθυγιεινή και η ανεργία, η φτώχεια, η έλλειψη τροφής, στέγης, θέρµανσης, είναι ανθυγιεινή η
έλλειψη διατροφικής ασφάλειας και σύγχρονου οδικού δικτύου,
είναι ανθυγιεινή η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΕΥΑΘ γιατί
θα στερήσει το ρεύµα και το νερό από τους φτωχούς, είναι ανθυγιεινές οι fast track επενδύσεις που υποβαθµίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα στηρίξει µε όλες του
τις δυνάµεις τους συλλογικούς αγώνες και τις κινηµατικές δράσεις που υπερασπίζονται τη δηµόσια περίθαλψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, που
προσφέρουν ένα πολύ σηµαντικό δίκτυ ασφαλείας στον κόσµο
που περιθωριοποιείται καθηµερινά. Τα εξαιρετικά παραδείγµατα
του εθελοντικού ιατρείου του Ρεθύµνου, της Θεσσαλονίκης και
δεκάδων άλλων περιοχών αναδεικνύουν το πολιτικό αίτηµα ενός
συστήµατος υγείας µε καθολικότητα, δωρεάν και ποιοτική φροντίδα, κοινωνική ευαισθησία, συλλογική και δηµοκρατική λειτουργία. Προβάλλουν δηλαδή µία εικόνα από το µέλλον, την
προοπτική µίας άλλης κοινωνίας µε ανθρωπιά, ισότητα και δικαιοσύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον Υπουργό Εργασίας και «έτριβα τα µάτια µου».
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να µην έχετε καταλάβει που ζείτε
ακόµα; Σε ποια χώρα ζείτε; Είστε σε άλλο πλανήτη; Εδώ κάνατε
µία οµιλία να µας πείτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο
Υπουργείο σας. Δεν έχετε πάρει χαµπάρι ότι στη χώρα αυτή
υπάρχει µία εργασιακή ζούγκλα; Δεν το έχετε αντιληφθεί αυτό;
Ότι αυτήν την εργασιακή ζούγκλα την έχει φέρει το κόµµα σας
και το κόµµα του ΠΑΣΟΚ;
Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η ανεργία πνίγει σήµερα όλη την κοινωνία; Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουν καταρρεύσει οι µισθοί, ότι
δεν υπάρχει Εργατικό Δίκαιο στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει παρά
µόνο ο νόµος του εργοδότη; Τίποτα από αυτά δεν έχετε καταλάβει;
Δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε υπογράψει ένα µνηµόνιο που
διαλύει τις εργασιακές σχέσεις; Ούτε αυτό το έχετε πάρει χαµπάρι; Δεν έχετε καταλάβει ότι είχατε δεσµευθεί για κάποια µικροπράγµατα βεβαίως προεκλογικά, τα οποία γράψατε στα παλιά
σας τα παπούτσια και τα ξεχάσατε σήµερα που µιλήσατε; Δεν
έχετε καταλάβει ότι προχθές κάνατε προγραµµατική συµφωνία
µε τους άλλους δύο συνεταίρους σας -σιωπηροί και αυτοί- και
δεν είπατε τίποτα γι’ αυτήν την συµφωνία;
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι οκτώ µήνες τώρα σε αυτήν τη
χώρα γίνεται ένα ηρωικός αγώνας των χαλυβουργών. Μήπως δεν
το γνωρίζετε και αυτό; Είναι ένας αγώνας που έχει προκαλέσει
διεθνή συγκίνηση και διεθνή αλληλεγγύη. Αυτή η διεθνής αλληλεγγύη στηρίζει µέχρι τώρα µαζί µε την εργατική αλληλεγγύη
στη χώρα µας αυτούς τους απεργούς.
Τι θα κάνετε γι’ αυτήν την απεργία; Υπουργείο εργοδοσίας θα
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συνεχίσει να είναι το Υπουργείο Εργασίας;
Προχθές οι χαλυβουργοί έκαναν συνέλευση και έβγαλαν αιτήµατα από εκεί, τα οποία είναι άκρως ρεαλιστικά και µπορούν να
δώσουν εποικοδοµητική διέξοδο στο πρόβληµα της απεργίας. Τι
θα κάνετε; Διαβάσατε τι λέει η γενική τους συνέλευση; Διαβάσατε τις προτάσεις τους; Εσείς τι θα κάνετε επ’ αυτού; Δεν µας
είπατε τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θέλετε να σας απαντήσω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως πρέπει να το κάνετε.
Πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το αίσχος του κράτους του
Μάνεση πρέπει να σταµατήσει σε αυτήν τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Για τους απεργούς χαλυβουργούς δεν ξέρετε και δεν ξέρετε
αν θα πάρετε πρωτοβουλία και τι θα κάνετε. Έχετε ακούσει τίποτα για τους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά;
Μήπως και γι’ αυτούς δεν έχετε ακούσει τίποτα; Ξέρετε ότι δουλεύουν µία ηµέρα την εβδοµάδα, εκ περιτροπής εργασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, να απευθύνεστε στη Βουλή, στους Βουλευτές. Ο Υπουργός θα απαντήσει αφού χρειαστεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρω που απευθύνοµαι, κύριε
Πρόεδρε, διότι αυτοί πρέπει να ακούν και αυτοί απευθύνονται σε
εµάς και εµείς σε αυτούς. Στην Κυβέρνηση απευθυνόµαστε. Αλλοίµονο, σε ποιόν να απευθύνοµαι;
Μία ηµέρα τη βδοµάδα, λοιπόν, δουλεύουν εκ περιτροπής. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Τέσσερα µεροκάµατα το µήνα για τους
εργαζόµενους στα Ναυπηγεία. Ξέρετε τι σηµαίνει τέσσερα µεροκάµατα το µήνα; Ότι παίρνουν κάτω από το επίδοµα ανεργίας
οι εργαζόµενοι. Ξέρετε γιατί; Διότι έχετε εγκαταλείψει τα Ναυπηγεία. Διότι η απαράδεκτη σύµβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση τότε έχει διαλύσει τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Εκεί
επικρατεί ένας νόµος µόνο, ο νόµος της εργοδοσίας. Ξέρετε ότι
το Υπουργείο Άµυνας είχε εγκληµατήσει µε τα Ναυπηγεία, πέρα
από χίλια δύο άλλα πράγµατα που έχουν προηγηθεί.
Σας ρωτώ: θα πάρετε καµµία πρωτοβουλία; Μιλάτε για ανάπτυξη, µιλάτε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Για ποια παραγωγική ανασυγκρότηση µπορεί να γίνει λόγος, όταν η κυριότερη
από τις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας µας, τα Ναυπηγεία, καταρρέουν;
Είστε µία µνηµονιακή Κυβέρνηση, την οποία στηρίζουν τρία
κόµµατα και δυστυχώς και η ΔΗΜΑΡ.
Ο κ. Σαµαράς δεν άφησε καµµία αµφιβολία ότι το πλαίσιο που
θα ακολουθήσει είναι το πλαίσιο του µνηµονίου και µάλιστα µε
έναν αυστηρότατο τρόπο. Κι αν ο κ. Σαµαράς το είπε έµµεσα, ο
κ. Στουρνάρας το είπε ευθέως και καθαρά. «Κύλησε ο τέντζερης
και βρήκε το καπάκι». Τι µας είπε ο κ. Στουρνάρας; Θα σας διαβάσω από τα Πρακτικά, για να µη λέτε ότι τα λέµε µε δικά µας
λόγια: «Υπάρχει µια πραγµατικότητα. Για να διαπραγµατευτείς,
πρέπει και το έτερο µέλος να θέλει να διαπραγµατευθεί. Σας θυµίζω τη δήλωση της κ. Λαγκάρντ πριν από τρεις µέρες. Είπε ότι
δεν έχει καµµία διάθεση διαπραγµάτευσης η κ. Λαγκάρντ». Αυτά
τα λέει ο κ. Στουρνάρας.
Εποµένως, όταν το έτερο µέλος δεν θέλει να διαπραγµατευθεί
κι εσύ δεν µπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιµένεις. Όταν, λοιπόν, δεν µπορείς να εξαναγκάσεις το έτερο µέλος κι εσύ δεν
έχεις άλλο τρόπο να το πιέσεις, τότε θα περιµένεις. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Παραπέµπετε την επαναδιαπραγµάτευση στις καλένδες. Θα περιµένετε πότε θα αλλάξει γνώµη η κ. Λαγκάρντ. Κι
αν δεν αλλάξει ποτέ γνώµη η κ. Λαγκάρντ, δεν µπορείτε να την
εξαναγκάσετε. Άρα, πάει περίπατο η επαναδιαπραγµάτευση.
Να τη χαίρεστε, λοιπόν αυτήν την επαναδιαπραγµάτευση, να
χαίρεστε και τον Υπουργό Οικονοµικών που την εγκατέλειψε από
το Βήµα της Βουλής, περιµένοντας πότε η κ. Λαγκάρντ θα αλλάξει γνώµη.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιµοποιήσω και τα τρία λεπτά
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της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι, λοιπόν, η πολιτική
σας: Η συνέχιση του µνηµονίου µέχρι να αλλάξει γνώµη η κ. Λαγκάρντ για να επαναδιαπραγµατευθείτε. Συνέχιση του µνηµονίου
ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει συνέχιση της καταστροφής της
χώρας, συνέχιση της ύφεσης, µιας ύφεσης η οποία έχει πάρει
ασύλληπτες διαστάσεις.
Σήµερα τα στοιχεία του BBC τι µας λένε; Μας λένε ότι η Ελλάδα, µετά τη Λιβερία και το Τατζικιστάν, είναι η πρώτη χώρα σε
όλον τον κόσµο σε µακρόχρονη και βαθειά ύφεση. Και όπως
πάµε θα ξεπεράσουµε και το Τατζικιστάν. Θα είµαστε η µόνη
χώρα που θα έχει καταστραφεί πλήρως από τις µνηµονιακές
αυτές πολιτικές. Αυτό είναι το όραµά σας, αυτή είναι η προοπτική
σας. Αυτή είναι η Κυβέρνησή σας. Αυτά είναι τα έργα σας, η καταστροφή αυτής της χώρας.
Κι έρχεται ο κ. Στουρνάρας, περισπούδαστος περί τα οικονοµικά, από τους συντάκτες του µνηµονίου και λέει όλα αυτά. Διότι
αν δείτε τι είπε για τις ιδιωτικοποιήσεις, θα συνειδητοποιήσετε
ότι ο άνθρωπος αντέγραψε το µνηµόνιο. Κι εγώ όπως είδα την
οµιλία του –γιατί τη διάβασα προσεκτικά- δεν θα την ξεχώριζα
από τις αντίστοιχες εκθέσεις που κάνει το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, κύριε Σταϊκούρα –που είστε και αναπληρωτής στο
Υπουργείο- και ο ΟΟΣΑ. Τι ήρθε ο κ. Στουρνάρας να µας πει στη
Βουλή; Αντέγραψε αυτές τις εκθέσεις και υπό τα χειροκροτήµατα και των τριών πτερύγων που στηρίζουν την Κυβέρνηση µας
τις ανέγνωσε ως Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Και τι µας είπε ο κ. Στουρνάρας; Μας είπε ότι δεν έφερε το
µνηµόνιο την κρίση, αλλά η κρίση έφερε το µνηµόνιο. Μεγάλα
οικονοµικά! Πρώτα απ’ όλα, την κρίση την έφερε ο καπιταλισµός
και ο άγριος νεοφιλελευθερισµός. Αυτός την έφερε την κρίση.
Και η κρίση δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, αλλά από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η κρίση ξεκίνησε από την κοιτίδα του νεοφιλελευθερισµού.
Είναι, όµως, µονόδροµος το να αντιµετωπίσουµε την κρίση µε
το µνηµόνιο; Η κρίση έφερε το µνηµόνιο; Όχι. Το µνηµόνιο το
έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φυσικά η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου που τη στηρίξατε από
κοινού η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τώρα συνεχίζετε
εσείς. Εσείς τα φέρατε τα µνηµόνια αυτά.
Και τι είναι το µνηµόνιο; Είναι η πιο άγρια ταξική επιλογή –υποτίθεται- για να αντιµετωπιστεί η κρίση. Είναι η διάλυση, δηλαδή,
για να αντιµετωπίσουµε την κρίση. Και δεν είναι µόνο η διάλυση
της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης, διότι µέσω της Ελλάδας
και του πειραµατόζωου έχει επεκταθεί το µνηµόνιο παντού και
το µνηµόνιο αυτό οδηγεί όλη την Ευρώπη σε ζώνη Νοτιοανατολικής Ασίας, από άποψη εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα έργα σας. Αυτή είναι η δική σας προοπτική.
Κι έτσι όπως βαδίζουµε –ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- πηγαίνουµε σε εργασιακές σχέσεις Ασίας και µισθούς
Βουλγαρίας. Ο κατώτατος µισθός ήταν 630 ευρώ και τον πήγατε
500 ευρώ, για τους νέους είναι 400 ευρώ και βεβαίως στο δεύτερο µνηµόνιο για το οποίο δεν µας είπε τίποτα ο κύριος Υπουργός Εργασίας υπάρχει δέσµευση να πέσει σε επίπεδα –λέεισυγκρίσιµα µε τα κράτη που είµαστε ανταγωνιστικά. Και ποια
είναι τα κράτη αυτά σύµφωνα µε το µνηµόνιο; Είναι τα κράτη της
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα τηρήσετε αυτήν τη
δέσµευση του δεύτερου µνηµονίου; Σας παρακαλώ να πάρετε
θέση στο θέµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα προχωρήσετε µε νοµοθετική ρύθµιση σε περαιτέρω µείωση του κατώτατου µισθού στα 180 ευρώ όπως στη Βουλγαρία;
Αυτή είναι η προοπτική σας; Αν δεν είναι, να δεσµευθείτε εδώ ότι
αυτή η διάταξη του δεύτερου µνηµονίου δεν θα ισχύσει. Περιµένετε, όµως, την κ. Λαγκάρντ να αλλάξει γνώµη για να επαναδιαπραγµατευθείτε, θα µου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να ολοκληρώσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε –
κι ευχαριστώ για την ανοχή σας- θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές πως καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση, έχουµε όµως και
εναλλακτική πρόταση και εναλλακτική λύση.
Αυτή η Κυβέρνηση αν στηρίζεται στα τρία κόµµατα, υπάρχουν
και τα κόµµατα της Αριστεράς, της ριζοσπαστικής Αριστεράς η
οποία αντιπολιτεύεται το µνηµόνιο και έχει µια νέα προοδευτική
και ελπιδοφόρα προοπτική. Υπάρχουν και οι δυνάµεις της Αριστεράς, οι οποίες θα συµπαραταχθούν, θα διαµορφώσουν το
δικό τους αριστερό προοδευτικό µέτωπο και πολύ σύντοµα θα
ανοίξει ο δρόµος για ελπιδοφόρες προοπτικές σε αυτόν τον
τόπο, δρόµοι προόδου και δρόµοι σοσιαλιστικής προοπτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα χρησιµοποιήσω και τα
τρία λεπτά από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα το βράδυ να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης σε Κυβέρνηση εθνικού σκοπού, καλούµαστε να δώσουµε
ψήφο εµπιστοσύνης σε Κυβέρνηση µακράς πνοής και θα ήθελα
να πιστεύω σε κυβέρνηση τετραετίας.
Ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές έδωσε σαφή εντολή. Η εντολή είναι να µείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
να µείνει στο ευρώ, να µείνει προσανατολισµένη εκεί που όλα
αυτά τα χρόνια ένιωθε ασφαλής. Βεβαίως, ο ελληνικός λαός
έδωσε εντολή στην ελληνική Κυβέρνηση να επαναδιαπραγµατευθεί το µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση θα κριθεί σε δυο
τοµείς, σε δυο ενότητες πολιτικής: Η µια ενότητα πολιτικής είναι
ο εκσυγχρονισµός του πολιτικού µας συστήµατος. Χαίροµαι που
ο κύριος Πρωθυπουργός µε σαφήνεια και συγκεκριµένα αναφέρθηκε σε αυτό το σηµαντικό θέµα. Και βεβαίως το δεύτερο είναι
αυτό που θα µας απασχολεί τα επόµενα χρόνια και είναι η πορεία
της οικονοµίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε κρίσιµες ιστορικές περιόδους οι µεγάλοι της ιστορίας ποτέ δεν ασχολήθηκαν µε τη διαχείριση. Η
διαχείριση είναι ο ασφαλέστερος δρόµος για την αποτυχία.
Από το Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος κόντρα στο βασιλιά µε την
αρχή της δεδηλωµένης έδωσε τον κυρίαρχο ρόλο στο Κοινοβούλιο, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο που το 1909 κόντρα ακόµη και
στο λαό που του ζητούσε Συντακτική Βουλή χτύπησε το χέρι του
στο Έδρανο και είπε «Είπα και ξαναλέω Αναθεωρητική», από τον
Κωνσταντίνο Καραµανλή που έλυσε µετά το 1974 και την περιπέτεια της δικτατορίας, τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούσαν τον ελληνικό λαό από την αρχή του αιώνα ήταν το γλωσσικό,
το πολιτειακό και ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας
µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα πρέπει να κάνουµε ένα µεγάλο
βήµα. Και το µεγάλο βήµα είναι µια θεσµική κοινοβουλευτική
επανάσταση, που έχει ανάγκη ο τόπος.
Πρέπει να προχωρήσουµε σε µία νέα µεταπολίτευση, µια νέα
µεταπολίτευση όµως όπως αυτή που περιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός στις Προγραµµατικές Δηλώσεις, η οποία θα βάλει
τους κανόνες για το επόµενο διάστηµα. Υπάρχει, λοιπόν, πεδίο
δόξης λαµπρό για όλους µας. Εδώ στο Κοινοβούλιο, σε πρωτοφανείς συνθήκες για την Ελλάδα, αλλά και σε νέα δεδοµένα πολιτικής διακυβέρνησης, µπορούµε να ορίσουµε αυτούς τους
κανόνες.
Είναι πραγµατικά τραγικό και πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε
σε αυτές τις ριζοσπαστικές τοµές από τον τρόπο σύνταξης και
εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Είναι τραγικό σε µια χώρα που
είχε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, το 1980 από τα 370 δισεκατοµµύρια του χρέους τα 240 δισεκατοµµύρια να είναι τόκοι
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και τα 100 δισεκατοµµύρια να µην έχουν περάσει ποτέ απολογιστικά από τη Βουλή. Δηλαδή, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι
ανύπαρκτος.
Ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Ο έτερος της Κυβέρνησης,
ο κ. Κουβέλης, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σηµαία γι’ αυτό, το
ίδιο και ο κ. Σαµαράς. Συµφωνεί νοµίζω και το ΠΑΣΟΚ. Να ένα
άλλο ένα πολύ σοβαρό θέµα µέχρι την αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Η απονοµή της δικαιοσύνης. Ανατρίχιασα ακούγοντας τον κ.
Ρουπακιώτη σήµερα το πρωί να µας λέει ότι τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις υπάρχουν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα υπάρχει
αρνησιδικία. Πώς είναι δυνατόν να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης,
όταν παρά τους καλούς δικαστικούς που έχουµε –και συµφωνώ
απόλυτα µαζί του- η απονοµή της δικαιοσύνης για να τελεσιδικήσει µία απόφαση χρειάζεται µία δεκαετία;
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι θέµατα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουµε και να βάλουµε τις νέες βάσεις του πολιτικού µας συστήµατος. Και ακόµη, αυτά που είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής
για τον Κανονισµό της Βουλής, αναλαµβάνοντας τα καθήκοντά
του στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Ακόµα-ακόµα να πάµε και στην αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Το ’13 σταµατάει αυτή η διαδικασία που µας απαγορεύει να προχωρήσουµε στην αναθεώρηση του Συντάγµατος. Να δούµε
ακόµα και την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Δεν µπορεί σε αυτό το κράτος κάθε τέσσερα χρόνια που πρέπει να εκλέξουµε Πρόεδρο Δηµοκρατίας ένα χρόνο να µην λειτουργεί
τίποτα. Να δούµε ακόµα κι αυτό που είπε ο κ. Σαµαράς πριν
καιρό και το έχουµε πει πάρα πολλοί στη Βουλή, οι Βουλευτές
να µην γίνονται Υπουργοί. Να αλλάξει η διαδικασία, αν θέλετε,
µε την οποία γίνεται η νοµοθετική πρωτοβουλία και ο διαχωρισµός των εξουσιών.
Το δεύτερο µεγάλο κοµµάτι είναι η οικονοµία. Σε αυτή τη χώρα
κάνουµε ένα µεγάλο λάθος. Πιστεύουµε ότι πρέπει να κάνουν οι
άλλοι για µας, όταν εµείς πρέπει να κάνουµε πρώτοι αυτά που
πρέπει να κάνουµε για τον εαυτό µας. Δεν µπορεί κάθε φορά να
πλήττεται η αξιοπιστία της Ελλάδος, να ζητούµε απ’ όλους τους
άλλους να κάνουν πράγµατα τα οποία εµείς έπρεπε να είχαµε
κάνει, ακόµα και αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, ακόµα κι αν δεν
υπήρχαν οι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνουµε, βρε αδελφέ, αυτό που κάνει κάθε καλός και συνετός οικογενειάρχης. Αυτό που κάνει ο καθένας στο σπίτι του, γιατί δεν
πρέπει να το κάνουµε για την πολιτεία;
Εµείς, λοιπόν, σήµερα πρέπει όντως να εφαρµόσουµε ένα
πρόγραµµα εκατό ηµερών, ένα πρόγραµµα που θα εκπλήξει θετικά κυρίως την ελληνική κοινωνία, αλλά βεβαίως και τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πιστωτές µας. Αυτό
είναι το στοίχηµα το οποίο έχουµε σήµερα να ακολουθήσουµε.
Διότι η λύση της Ελλάδος, κύριοι συνάδελφοι –ο χρόνος είναι
λίγος και θα έχουµε πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουµε αυτές τις
ιδέες στο Κοινοβούλιο- είναι µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
λύση της Ελλάδος είναι µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εκεί
που γίνονται µεγάλες αλλαγές.
Και πάρα τα δικά µας λάθη, υπάρχουν και προβλήµατα και
λάθη που έγιναν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µπορεί
η Ευρώπη, η οποία εδώ και πενήντα χρόνια προσπαθεί να ολοκληρωθεί, να κάνει τα τραγικά λάθη που έκανε το 2000, να κάνει
το µικρό βήµα, το ένα βήµα, το µετέωρο βήµα, δηλαδή να κάνει
µόνο την κοινή νοµισµατική πολιτική, να έχουµε το ευρώ, αλλά
να µην κάνει την κοινή οικονοµική πολιτική που θα στηρίξει αυτό
το εγχείρηµα. Και σήµερα βρισκόµαστε σε µία κρίση κι αυτή την
κρίση οφείλουν να την πληρώσουν και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρώτα εµείς πρέπει να κάνουµε αυτό
που πρέπει να κάνουµε.
Το δεύτερο θέµα, κύριοι συνάδελφοι, είναι το νοικοκύρεµα
που είναι δικιά µας ευθύνη και το τρίτο θέµα είναι ότι για να κάνουµε κοινωνική πολιτική, για να µοιράσουµε χρήµατα, πρέπει
να δηµιουργήσουµε νέο πλούτο. Κι εδώ υπάρχει άλλο ένα πεδίον
δόξης λαµπρό –το λέω κυρίως προς την Αντιπολίτευση και κυρίως προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να βοηθήσουµε να γίνουν οι γιγαντιαίες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τόπο
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που δυστυχώς κωλυσιεργούν και ναρκοβατούν. Γιατί µε 200
ευρώ ο κάθε πολίτης και κυρίως αυτοί µε ιδιαίτερες ευαισθησίες,
από την Αριστερά –χωρίς να λέω ότι είναι κακό να έχει κανείς
ευαισθησίες περιβαλλοντικές- προσφεύγουν στα δικαστήρια, τα
δηµόσια έργα στοιχίζουν δυο φορές πάνω απ’ αυτά που προϋπολογίζονται και οι ιδιωτικές επενδύσεις κωλυσιεργούν για εικοσαετία.
Έχουµε, λοιπόν, πεδίο δόξης λαµπρό να συνεννοηθούµε, να
συνεργαστούµε για µια Ελλάδα, όπως αξίζει σε εµάς και κυρίως
στα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Τέρενς Κουίκ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για έξι λεπτά.
Κύριε Κουίκ, θα πάρετε και το χρόνο της δευτερολογίας σας;
ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, κύριε Πρόεδρε,
αλλά µην ξεκινήσετε το χρόνο, γιατί θέλω να πω κάτι που δεν
έχει σχέση µε την οµιλία µου. Έχει σχέση µε κάποιους ανθρώπους, κύριε Πρόεδρε -τους παρακολουθώ σαράντα χρόνια- οι
οποίοι φέρνουν ένα ποτήρι νερό και ποτέ κανείς δεν τους είπε
ούτε ένα «ευχαριστώ». Επίσης, αναφέροµαι στους ανθρώπους
αυτούς –κύριε Πρόεδρε, µην µου βάζετε το χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας είπα, θα
σας δώσω στη συνέχεια το χρόνο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας παρακαλώ πολύ,
έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι για το τυπικό της διαδικασίας. Θα σας δώσω χρόνο στη συνέχεια.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα ήµουν από εκείνους που υποχρεωτικά θα έλεγα ότι κακώς ζήτησαν το χιλιάρικο,
αλλά όταν όµως πυροβολήθηκαν στον τοίχο οι υπάλληλοι της
Βουλής, δεν βρέθηκε κανένας και κυρίως από τους παλαιότερους συναδέλφους, να πει «ήµαρτον». Γιατί όποτε γίνονται εκλογές, η Βουλή ανακατεύεται σαν τραπουλόχαρτο, ξαναφτιάχνονται νέα γραφεία από την αρχή και µπήκαν και καινούργια
κόµµατα και δεν βρέθηκε ένας λόγος συµπάθειας για αυτούς
τους ανθρώπους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κάνω λάθος; Εάν
κάνω λάθος, θα πω στη δική σας την πτέρυγα «ζητώ συγγνώµη»,
αλλά είναι βέβαιο όµως ότι από τις άλλες πτέρυγες δεν ακούστηκε το παραµικρό. Και έχω µάθει στη ζωή µου τους συνεργάτες µου να τους τιµώ και για µένα πλέον συνεργάτες µου είναι οι
υπάλληλοι της Βουλής, εκτός από τους υπολοίπους.
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να αρχίσει ο χρόνος από τώρα. Έχω
µιλήσει ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας τον
δώσω στο τέλος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω στη Γραµµατεία της Βουλής ένα απόσπασµα από την οµιλία του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
του κ. Βενιζέλου, ο οποίος χθες απευθυνόµενος γενικότερα στην
Αντιπολίτευση µίλησε για υπονοµευτές. Και θέλω να του πω ότι
εάν η Αντιπολίτευση είναι υπονοµευτές, επειδή µπαίνουµε όρθιοι
ανάµεσα σε εκείνους που υπονοµεύουν την Ελλάδα και την
εθνική κυριαρχία της, τότε ναι, είµαστε περήφανοι κι εγώ προσωπικά που είµαι υπονοµευτής εκείνων που θέλουν να υπονοµεύσουν την πατρίδα µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος
Κουίκ καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα οµιλία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι όχι µόνον αυτό, αλλά είναι υποχρέωσή µου, γιατί αυτή ήταν
η εντολή που δόθηκε στις εκλογές και στις 6 Μαΐου και στις 17
Ιουνίου. Μπήκε φραγµός ανάµεσα σε εκείνους οι οποίοι εκχωρούν την εθνική κυριαρχία, σε εκείνους οι οποίοι εκποιούν τα
ασηµικά της πατρίδας. Συνεπώς, ναι, υπολογίστε µας σαν υπονοµευτές και υπολογίστε µας σαν τα «κακά παιδιά» της Βουλής,
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όπως λέγαµε και προεκλογικά.
Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι τοµέας ευθύνης µου στους
Ανεξάρτητους Έλληνες η εξωτερική πολιτική –µάλιστα έχω ζητήσει την Πέµπτη να δω τον Υπουργό Εξωτερικών και θα έχω στις
13.30 ραντεβού µαζί του- πρέπει να ξεκινήσουµε τα θέµατα της
εξωτερικής πολιτικής.
Ο Πρόεδρος του κινήµατος και όλοι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είχαµε πει ότι µετεκλογικά σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει µε
θετικές κατευθύνσεις, µε ρεαλιστικές κατευθύνσεις, µε πράγµατα που θα βοηθήσουν την Ελλάδα, εµείς θα σταθούµε δίπλα.
Ακούσαµε για τα θέµατα της ΑΟΖ και λέµε προχωρήστε, αλλά
µε χρονοδιάγραµµα, µε το σύµπλεγµα της Μεγίστης, µε αυτά
που κατά καιρούς ακούµε και διαβάζουµε από σοφούς ανθρώπους για το θέµα, όπως ο Νίκος ο Λυγερός ή ο Θόδωρος ο Καριώτης και όχι µόνον ή ο Αντώνης ο Φώσκολος. Προχωρήστε. Με
αυτές τις προϋποθέσεις, όµως.
Αλλά από την άλλη πλευρά ακούω των Υπουργό Εξωτερικών
να λέει ότι θα φτιάξει και µια διεθνή επιτροπή για να καθορίσουµε
το νέο δόγµα εξωτερικής πολιτικής και µένω εµβρόντητος. Δηλαδή, θα φωνάξουµε την παρέα, θα φωνάξουµε τους ξένους για
να µας πουν πώς εµείς θα πορευόµεθα στην εξωτερική µας πολιτική;
Αυτό µπορεί να σταθεί στη λογική κανενός Έλληνα ο οποίος
έχει ως γνώµονα στην εξωτερική του πολιτική, την ιστορία του,
τους αγώνες του, το αίµα που χύθηκε;
Ήµασταν µία χώρα η οποία ποτέ δεν ζητούσε επεκτατικά να
κινηθεί. Πάντοτε κινούνταν αµυντικά και έχει µία ιστορία την
οποία δεν θα την καθοδηγήσει καµµία επιτροπή και κανένας
ξένος παράγοντας.
Απορώ που δεν βρέθηκε ένας να δώσει απάντηση στον κ.
Αβραµόπουλο.
Μετά ο Υπουργός του Πρωθυπουργού –ο οποίος για την ονοµασία της λέξης το 1993 γκρέµισε µία Κυβέρνηση- µας µίλησε
για σύνθετη ονοµασία.
Δεν θα κάνουµε πίσω σε σχέση µε αυτά που λέγαµε προεκλογικά. Θυµάµαι πολύ καλά τι έλεγα στις συνεντεύξεις µου. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι µία. Δεν την εκχωρούµε στα Σκόπια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
«Βαρντάσκα» για µας και αν θέλουν σύνθετη ονοµασία, να κοιτάξουν στο συρτάρι του κ. Αβραµόπουλου.
Μίλησε για την Τουρκία, αλλά δεν άκουσα κουβέντα για τη
Θράκη, δεν άκουσα κουβέντα για το Προξενείο της Κοµοτηνής,
δεν άκουσα κουβέντα για τις βόλτες του «Γκρίζου Λύκου», δεν
άκουσα κουβέντα για τις συµπεριφορές του τουρκικού παράγοντα ακόµη και σε βάρος Ελληνίδων, όπως η ηρωική δασκάλα
Χαρά Νικοπούλου, η οποία από φέτος θα είναι ξανά εκεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Τα µνηµόνια έκλεισαν στην Κοµοτηνή την ελληνική βιβλιοθήκη,
τη στιγµή που την επόµενη ηµέρα άνοιγε η βιβλιοθήκη τουρκικής
γλώσσας.
Φαντάζοµαι ότι ο κ. Αβραµόπουλος και ο κ. Καράογλου -ο αρµόδιος Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης- θα πρέπει να συγχαρούν ιδιαίτερα τον σκιώδη Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ.
Χατζή Οσµάν και συγκεκριµένα της Θράκης. Ήταν από τις «καλύτερες» κινήσεις που θα µπορούσε να κάνει ο κ. Βενιζέλος.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη σχετική φωτογραφία για να
µπει στο αρχείο. Επίσης να θυµηθώ να στείλω µία οµπρέλα στον
κ. Χατζή Οσµάν σαν αυτή που κρατούσε ως ορντινάτζα, όταν είχε
πάει στην Κοµοτινή επίσκεψη ο Τούρκος πρέσβης.
Επίσης, θα καταθέσω για τα Πρακτικά την ανακοίνωση του
µουφτή τους στην οποία αναφέρει «ήλθε ο πρέσβης µας».
Οµογένεια. Αναφέρθηκε και σε αυτήν ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Ωραία τα λόγια. Να τους κολακέψουµε. Ορθώς. Αν και
δεν χρειάζεται γιατί οι οµογενείς πάντοτε παρεµβαίνουν υπέρ
των εθνικών µας θεµάτων πριν καν το ζητήσουµε. Δεν είπε όµως
κουβέντα για το αυτονόητο: για την ψήφο, που την γυρεύουν επί
δεκαετίες οι οµογενείς και κανείς δεν τους τη δίνει.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεσµεύονται ότι θα φέρουµε πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταση νόµου. Το θέµα της ψήφου των οµογενών πρέπει να λυθεί
εδώ και τώρα.
Κύπρος. Ακούσατε εδώ στη Βουλή να καταδικάζεται ο τουρκοκυπριακός παράγοντας, ο οποίος λοιδόρησε την Κυπριακή
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάµηνο; Ακούσατε
τον Υπουργό Εξωτερικών –αν και όφειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να το κάνει- να δίνει απάντηση στον κ. Κάµερον ο οποίος λοιδόρησε τους Έλληνες µε τη γνωστή του δήλωση πριν από
µερικές µέρες; Τι θα τον πείραζε τον κ. Σαµαρά να πάρει τηλέφωνο τον κ. Κάµερον και να του πει «µην προσβάλλεις έτσι έναν
ολόκληρο λαό»;
Στο κάτω-κάτω, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν σας κρατάνε σακούλες της «SIEMENS» από πλευράς Αγγλίας για να του κάνετε µια
παρατήρηση. Εντάξει, για την κ. Μέρκελ το καταλαβαίνω, εκεί θα
έχετε κάποια ζόρια. Αλλά µε τον Κάµερον γιατί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα είναι ότι διανύουµε µια
νέα εποχή Θατσερισµού εδώ στην Ελλάδα. Την ξεκίνησε το
ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, αυτό το νεοφιλελεύθερο, την
ακολούθησε ο κ. Βενιζέλος, προσχώρησε σε αυτή την ιδέα ο κ.
Σαµαράς και εµπλέκεται –και αυτό είναι παγκόσµια πρωτοτυπίακαι ένα κόµµα της Αριστεράς, η ΔΗΜΑΡ.
Την ώρα που ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του µίλαγε για
αλήθεια, προοπτική, ελπίδα και κουράγιο, εµένα ερχόντουσαν
άλλες λέξεις στο µυαλό µου: ψέµα, αδιέξοδο, δυστυχία, αγανάκτηση.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά δηλώσεις του κ. Σαµαρά στις
22-3-2012 στον συνάδελφο κ. Κοτταρίδη στον ΑΝΤ1: «Το µεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης δεν γίνεται να µείνει ατιµώρητο». Περιµένω στη δευτερολογία του να ακούσω αυτό που
είπε ως προεκλογικό «τυράκι» για κάποιους οι οποίοι δυστυχώς
τον πίστεψαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από εκεί και πέρα, ποια είναι η προοπτική; Είναι σαφές ότι
έχουµε µπροστά µας το σούπερ-µάρκετ ΑΒ. Και δεν αναφέροµαι
στο γνωστό, αλλά αναφέροµαι στο σούπερ-µάρκετ ΑντώνηςΒαγγέλης, µε ολίγον Φώτης, όπου στα ράφια έχουν µπει διάφορα για εκποίηση. Έχει µπει η ΔΕΗ, η ενέργεια, τα νερά, τα
λιµάνια, οι µαρίνες -ήδη έχουµε δώσει τη µαρίνα της Μυτιλήνης
σε Τούρκο- τα αεροδρόµια, η δηµόσια ακίνητη περιουσία. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά σχετικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τι καλά που πέρασαν οι Αργεντίνοι για παράδειγµα όταν
εκχώρησαν τα νερά τους. Υπενθυµίζω ότι ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος θα γίνει για τα νερά και όχι για τα πετρέλαια.
Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να κουνάει τόσο πολύ την ουρά του
ο Πρωθυπουργός, να δίνει και τα φιλέτα που δεν του ζήτησαν.
Βέβαια, ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας χθες στα είκοσι
πέντε λεπτά οµιλίας του δεν νοµίζω ότι θύµιζε Υπουργό Οικονοµικών. Θα έλεγα ότι θύµιζε έναν sales manager, έναν διευθυντή
πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας. Έφθασε στο σηµείο να µιλήσει –και κανείς δεν αντέδρασε- για ενοικίαση περιφερειακών νοσοκοµείων σε ιδιώτες. Κανείς δεν είπε κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουΐκ,
προ πολλού έχετε εξαντλήσει και τη δευτερολογία σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και οι γερµανικές αποζηµιώσεις, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, είναι δική σας αρµοδιότητα. Εκατό δισεκατοµµύρια είναι
αυτά, την ώρα που πεθαίνουν άνθρωποι για µια χούφτα ευρώ
που δεν έχουν να αγοράσουν φάρµακα για τον καρκίνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς Κουΐκ καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς είµαστε είκοσι. Σας διαβεβαιώ, όµως, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι θα πολεµήσουµε σαν διακόσιοι µέσα στη Βουλή
και σαν πολλά εκατοµµύρια έξω µαζί µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δώσουµε τη µάχη µας. Θα είµαστε τα κακά παιδιά.
Ναι, θα είµαστε το αντίπαλό σας δέος.
Η Ελλάδα δεν εκχωρείται. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα πάρουν
πίσω την Ελλάδα µια που εσείς τη δίνετε.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουΐκ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης για έξι λεπτά.
Θα πάρετε και το χρόνο της δευτερολογίας σας, όπως οι προηγούµενοι συνάδελφοι;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και διαδέχθηκα στο Βήµα
τον συνάδελφο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να πω ότι προσπαθώ
µε µεγάλο κόπο να καταλάβω αυτήν τη ρητορική.
Σας συνιστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να διαβάσετε και να µελετήσετε πολύ σωστά την ιστορία του έθνους εδώ και δύο αιώνες περίπου. Θα ήθελα να µου πείτε σε ποια φάση της ιστορίας
και της διαδροµής του έθνους, τέτοιες κορώνες, τέτοια ρητορική
και τέτοια στάση απέναντι στα εθνικά ζητήµατα, απέναντι στα
κοινωνικά προβλήµατα, απέναντι στις διεθνείς σχέσεις, είχαν νικηφόρο αποτέλεσµα. Μάλιστα, υπάρχουν και ιστορικές περίοδοι
όπου αυτή η ρητορική, αυτές οι εθνικιστικές εξάρσεις οδήγησαν
σε µεγάλες εθνικές καταστροφές.
Επειδή λείπατε χθες από εδώ –και εννοώ η Αριστερά- να πω
ότι ακούσαµε εδώ πρωτοφανή πράγµατα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν λείπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Επειδή την ώρα που µιλούσε κάποιος εκπρόσωπος και λείπατε από εδώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τώρα το διευκρινίσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κάνετε λάθος, εδώ ήµασταν όλη
την ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, µην παίρνετε το λόγο χωρίς να σας τον έχουν δώσει.
Κύριε Χρυσοχοΐδη, παρακαλώ συνεχίστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν καταλάβατε
σωστά τι είπα, δεν σας ψέγω.
Ακούσαµε λοιπόν για «υπανθρώπους», ακούσαµε µία ρητορική
η οποία καταγράφεται στη φασιστική ρητορική και στη ναζιστική
ρητορική.
Και θα ήθελα να ρωτήσω και αυτούς τους συναδέλφους:
Υπάρχει χώρα στον κόσµο, υπάρχει στην ιστορία κράτος, λαός,
έθνος που έχει επιλύσει τα προβλήµατα της µετανάστευσης και
τα προβλήµατα της σχέσης µας µε τους ξένους µε αυτόν τον
τρόπο; Δηλαδή µε τις σφαγές και τα σαπούνια; Αλήθεια; Καλά
θα κάνετε πολύ γρήγορα να τα πάρετε πίσω αυτά. Και επειδή
εδώ µέσα είναι η Αίθουσα της δηµοκρατίας, η Αίθουσα του διαλόγου, να αποδεχθούµε την πρόταση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών και των άλλων κοµµάτων να κουβεντιάσουµε πολύ συγκεκριµένα πάνω στο µεταναστευτικό ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την Κυβέρνηση αυτή της
εθνικής συνευθύνης ξεκινάει ένας νέος ιστορικός και πολιτικός
κύκλος για τη χώρα µας. Λύσαµε το ζήτηµα της διακυβέρνησης,
ωστόσο το µεγάλο ζήτηµα για τη χώρα παραµένει. Είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
της χώρας. Χάσαµε χρόνο, χρόνο που δεν είχαµε. Το µέλλον και
η πορεία της Ελλάδας είναι σε εκκρεµότητα. Δεν υπάρχουν
πλέον περιθώρια για σκιαµαχίες, αµφιταλαντεύσεις και παλινωδίες.
Η χώρα υποφέρει από το γεγονός ότι η αβεβαιότητα µιας πιθανής χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ δεν αποµακρύνεται.
Η πραγµατική οικονοµία σταδιακά απονεκρώνεται. Υπάρχει και
αυτός ο ιδιότυπος «ναυτικός αποκλεισµός» που υφίσταται η
χώρα µε τη συµµετοχή και συνευθύνη των εταίρων µας. Αναφέροµαι στο ζήτηµα της ρευστότητας και της χρηµατοδότησης που
οδηγεί σε ένα ιδιότυπο οικονοµικό αδιέξοδο. Σε αυτές τις συνθήκες, όχι µόνο υπονοµεύεται η προσπάθειά µας να µειώσουµε
τα ελλείµµατα, αλλά κυρίως αποδυναµώνεται η δυνατότητά µας
να πείσουµε την κοινωνία για τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει
να γίνουν στο κράτος και στην κοινωνία. Επιβάλλεται, λοιπόν, η
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αναστροφή αυτής της κατάστασης. Με ποιον τρόπο; Με ένα
ισχυρό δηµιουργικό σοκ που θα ταρακουνήσει θετικά τόσο τους
εταίρους µας όσο και την ελληνική κοινωνία και θα βασίζεται στο
τρίπτυχο: εµπιστοσύνη, δικαιοσύνη, αποτελεσµατικότητα.
Όσον αφορά στις σχέσεις µας µε την τρόικα, οφείλουµε να κατανοήσουµε ότι η διαπραγµάτευση για τη βελτίωση του προγράµµατος δεν είναι µια διαδικασία τεχνητής, «µια και έξω»
σύγκρουσης όπου κάποιος θα χάσει και κάποιος θα κερδίσει.
Είναι µια διαρκής διαδικασία η διαπραγµάτευση, απαιτεί διαρκώς
γνώση βαθειά και δική µας πρωτοβουλία και ταυτόχρονα καθαρά
µηνύµατα προς κάθε κατεύθυνση ότι, πρώτον, αντιλαµβανόµαστε πλήρως τι πρέπει να κάνουµε πρώτα εµείς, η Ελλάδα, διαλύοντας µία διάχυτη εντύπωση που υπάρχει σήµερα στο
εξωτερικό. Ποια είναι η διάχυτη εντύπωση; Ότι συζητάµε µόνο
για όλα αυτά που δεν θέλουµε να κάνουµε. Δεύτερον, είµαστε
αποφασισµένοι να υλοποιήσουµε άµεσα µια δέσµη αλλαγών, για
τα οποία νοµίζω όλη η Αίθουσα εδώ µέσα συµφωνεί, κυρίως σε
ό,τι έχει σχέση µε το κράτος και τις δοµές της οικονοµίας. Τρίτον, έχουµε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο βελτιώνει, συµπληρώνει καθηµερινά το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα
προσαρµογής. Έτσι δείχνουµε την αταλάντευτη βούλησή µας να
αντιµετωπίσουµε τα ιδιαίτερα δοµικά µας προβλήµατα, ότι τελικώς, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι στο δικό
µας το χέρι να βγούµε από την κρίση. Και τέταρτον, λειτουργούµε στο πλαίσιο µιας µεσοµακροπρόθεσµης λογικής, όχι µε
βάση τον µυωπικό κανόνα της επόµενης δόσης, όπως πάµε να
το ξανακάνουµε σε λίγο. Λειτουργούµε µεσοµακροπρόθεσµα.
Με µια φράση, όσα περισσότερα αυτονόητα πράγµατα κάνουµε
εµείς για εµάς, τόσα περισσότερα πράγµατα µπορούµε να διεκδικούµε, κερδίζοντας παράλληλα το µέλλον. Να µην υποτιµούµε
την ιστορική εµπειρία. Όσοι δεν θυµούνται το παρελθόν είναι καταδικασµένοι δυστυχώς να το επαναλάβουν.
Οι πολιτικές των κόκκινων γραµµών που µένουν απλά ρητορικά
σχήµατα προς χάριν εσωτερικής κατανάλωσης ή οι µάχες οπισθοφυλακής που δίνουµε καθηµερινά για να µην αλλάξουµε ξεπερνιούνται γρήγορα από την οικονοµική πραγµατικότητα. Ας
θυµηθούµε το παράδειγµα που ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Κουκουλόπουλος που αναφερόταν στο ασφαλιστικό.
Η διαχρονική ατολµία να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές δήθεν
στο όνοµα των συµφερόντων των εργαζοµένων είχε ως αποτέλεσµα, αγαπητοί συνάδελφοι, να δεχθεί ο Έλληνας εργαζόµενος
µια άγρια νεοφιλελεύθερη επίθεση που κόστισε 140 δισεκατοµµύρια ευρώ στο χρέος της χώρας. Ο λαϊκισµός νίκησε, η κοινωνία ηττήθηκε και σε κάθε περίπτωση νοµίζω ότι η δική µας
σταθερή, βασική, σοβαρή στάση απέναντι στα πράγµατα είναι η
καλύτερη προϋπόθεση για να πετύχουµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα δεύτερο
ζήτηµα πολύ σηµαντικότερο. Είναι η διαπραγµάτευση για την
αναθεώρηση των σχέσεών µας µε την κοινωνία, να αποκαταστήσουµε το κλίµα εµπιστοσύνης και να διαµορφώσουµε, να συνυπογράψουµε ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο µε το λαό. Έχουµε
ως λαός πληρώσει βαρύ οικονοµικό, ηθικό τίµηµα, ένα δυσβάσταχτο τίµηµα, κόστος το οποίο µέχρι τώρα έχει κατανεµηθεί
άδικα σε βάρος των ασθενεστέρων. Αλλά υπάρχει και µια άλλη
κατηγορία πολιτών, οι έντιµοι πολίτες. Αλήθεια, ποια ήταν η διάκριση των µέτρων απέναντι σε έναν έντιµο πολίτη που όλα αυτά
τα χρόνια πλήρωνε τους φόρους του και έναν που δεν πλήρωσε
ποτέ ενδεχοµένως; Έναν εργοδότη ο οποίος πληρώνει τις εισφορές των εργαζοµένων του και έναν που δεν τις πληρώνει; Έναν
ο οποίος νοθεύει µέσα από αυτά τον υγιή ανταγωνισµό και έναν
που δεν το κάνει αυτό; Ως γνωστόν, τιµωρήσαµε πιο πολύ ακόµα
τους έντιµους. Το απόθεµα, λοιπόν, δυσπιστίας είναι µεγάλο για
το πολιτικό σύστηµα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι µέσα και
έξω από τη χώρα είναι αδύνατον να πετύχει οποιοδήποτε οικονοµικό σχέδιο, οποιοδήποτε σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης µε το λαό και την κοινωνία απέναντι, µε το λαό και την
κοινωνία γονατισµένη. Πρέπει να υπηρετήσουµε την αλήθεια.
Κατ’ αρχάς, η αλήθεια σηµαίνει ότι µε υπεύθυνο και πραγµατικό
τρόπο περιγράφουµε τα προβλήµατα. Οι πολίτες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολίτες απαιτούν από εµάς ουσιαστικές συναινέσεις. Απαιτούν συµφωνίες πάνω στα µείζονα ζητήµατα και ζητούν την αλήθεια. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη, η αποκατάσταση του
αισθήµατος δικαίου των πολιτών, το οποίο δεν πρέπει να ειδωθεί
ούτε µε προσωρινά µέτρα ούτε µε φτιασιδώµατα, αλλά µέσα από
συγκεκριµένα µέτρα που αποκαθιστούν τις αδικίες. Και τρίτον,
να δώσουµε επιτέλους ως πολιτικό σύστηµα εξετάσεις αποτελεσµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα Κυβέρνηση λειτουργεί
στο πλαίσιο εκτάκτων συνθηκών. Οι περίοδοι χάριτος ανήκουν
σε άλλες εποχές. Τώρα χρειάζεται αυστηρή προσήλωση, στοχοθεσία και αποτέλεσµα. Η πολιτική αλλαγή στη Γαλλία που έγινε
πρόσφατα ανοίγει ένα παράθυρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για ανάπτυξη και για σηµαντικές αλλαγές στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, τίποτα δεν θα βελτιωθεί
ριζικά στη χώρα, εάν εµείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουµε να αλλάξουµε και να αλλάξουµε την Ελλάδα έχοντας πάρει το µέλλον
µας στα χέρια. Η χώρα πρέπει να πετύχει. Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, είµαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας. Θα σταθούµε
όµως απέναντι και θα δώσουµε σκληρή µάχη µε όσους δεν εκπληρώνουν σωστά το έργο τους, µε όποιους εξακολουθούν να
αντιλαµβάνονται το κράτος ως φέουδο, µε εκείνους που καθυστερούν και κάνουν αστοχίες και πλήττουν τελικά τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας και πλήττουν την κοινωνική ειρήνη και
την κοινωνική συνοχή που τόσο πολύτιµη είναι στις µέρες µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πασίγνωστο, κοινός τόπος, ότι
στις 17 Ιουνίου η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού
ψήφισε την πάση θυσία παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κι όχι µόνο στη ζώνη του ευρώ και ψήφισε επίσης την
αναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου. Έκανε ένα βήµα πίσω, δυστυχώς, -αλλά αυτό το βήµα οπωσδήποτε έγινε- σε σχέση µε την
ψήφο της 6ης Μαΐου. Και αυτό το βήµα πίσω δεν έγινε τυχαία,
αλλά αφού εξαπολύθηκαν τροµοκρατικά διλήµµατα απέξω και
από µέσα, σε συνδυασµό µε την ευελιξία που επέδειξαν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσουν τον όρο της αναδιαπραγµάτευσης, της επαναδιαπραγµάτευσης, και ύστερα από τον
απροκάλυπτο ενδοτισµό του ΣΥΡΙΖΑ που εγκατέλειψε τη θέση
για κατάργηση εδώ και τώρα του µνηµονίου.
Παρά το αποτέλεσµα, εµείς θεωρούµε ότι κανένας δεν έχει δικαίωµα να πει στο λαό «έτσι ψήφισες. Καλά να πάθεις» και να
αδιαφορήσει για τη στήριξη των αγώνων και τη µέχρι αυτοθυσίας
υποστήριξη των δικαιωµάτων του, όπως βεβαίως κι ο ελληνικός
λαός δεν πρέπει να σκέφτεται ότι είναι συνένοχος σε µία τέτοια
κατάληξη. Η επαναδιαπραγµάτευση, η οποία κλίνεται σήµερα σε
όλες τις πτώσεις, και µάλιστα όπως προσδιορίστηκε τώρα, µετά
την 19η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµη και εάν οδηγήσει στο µαλάκωµα κάποιων στοιχείων του µνηµονίου –που κι
αυτό υποθετικό το θεωρούµε, αλλά δεν µπορεί κανείς να το αποκλείσει θεωρητικά, κι εάν υπάρχουν µεγάλοι αγώνες στον τόπο
µας- ή και των γενικότερων πολιτικών µε επίκεντρο την ακραία
φτώχεια και τα ψίχουλα που πρόκειται να της δώσουν, ακόµη λοιπόν κι αν µαλακώσει ορισµένα ζητήµατα, έστω και αναφορικά µε
τα θέµατα των συµβάσεων, τη µετενέργεια κ.λπ., δεν µπορεί να
αποτρέψει τη σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, την επιδείνωση
του βιοτικού επιπέδου του λαού και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, γιατί οι όποιες οριακές αλλαγές γίνουν θα έχουν εξουδετερωθεί από τα µέτρα που εφαρµόζονται κι από τα καινούργια
που δυστυχώς και αναπόφευκτα θα έρθουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω µε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουµε το εξής ζήτηµα για
άλλη µία φορά, αν και θεωρούµε ότι αυτό το ξεκαθαρίσαµε και
προεκλογικά. Εµείς θεωρούµε ότι το αίτηµα για κατάργηση του
µνηµονίου, παρά το όποιο εκλογικό αποτέλεσµα, αντικειµενικά
είναι ένα αίτηµα δίκαιο και δεν πρέπει να φύγει από τις «σηµαίες»
ή από τον προβληµατισµό έστω των εργαζοµένων, όπως και η
µη αναγνώριση του χρέους και εποµένως η διαγραφή του, καθώς
επίσης –θα το πούµε και µπορεί να φανεί περίεργο, παρά το συσχετισµό που υπάρχει- και το αίτηµα της αποδέσµευσης. Βεβαίως εµείς το συνδέουµε µε αγώνες για γενικότερη πολιτική
ανατροπή. Ωστόσο θεωρούµε ότι αυτά τα τρία αιτήµατα, µαζί βεβαίως µε όλα τα άλλα που µπορούν να αναλυθούν, είναι πολιτικά
αιτήµατα-κρίκοι για να µπορέσει ο λαός να αναπτύξει ένα κίνηµα
επιθετικό. Διαφορετικά, θα είναι συνεχώς κολληµένος στον τοίχο
και θα επηρεάζεται πολύ εύκολα από τα διάφορα επιχειρήµατα
που µπορεί να επιστρατεύσει η Κυβέρνηση ή άλλα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, τα οποία υποστηρίζουν τον ευρωµονόδροµο
κ.λπ. Και αν θέλετε αυτή είναι και η γραµµή πάλης, υπεράσπισης
των συµφερόντων των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολουµένων και της φτωχής αγροτιάς. Όσο για όλα τα άλλα, όπως το
να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα των εργαζοµένων στα ναυπηγεία, στον ΟΣΕ, στη Χαλυβουργία, εδώ κι εκεί, θα πω ότι µπορεί να υπερασπίζεσαι ένα σωρό τέτοια αιτήµατα αλλά όταν η
γενική γραµµή του µαζικού λαϊκού κινήµατος δεν είναι όχι κοµµατικοποιηµένη αλλά τουλάχιστον πολιτικοποιηµένη στον αναγκαίο βαθµό, τότε είναι πολύ δύσκολο κανείς να έχει και οριακές
και µερικού χαρακτήρα κατακτήσεις.
Θέλω ιδιαίτερα να ξεκαθαρίσω το ζήτηµα µε το µνηµόνιο.
Αναµφισβήτητα µπορεί φιλολογικά κάποιος να αποδώσει στο
µνηµόνιο τα πάντα. Είναι ένα «τέρας» κυριολεκτικά. Δεν το συζητάµε. Όµως δεν συµφωνούµε καθόλου µε τη θέση που διατυπώνεται, ότι το µνηµόνιο γέννησε την κρίση ή έφερε την ύφεση.
Η κρίση έφερε το µνηµόνιο. Κι εµείς, όταν λέµε «όχι» στο µνηµόνιο, έχουµε πολύ καθαρό το ότι σε µια σειρά από χώρες, κράτηµέλη, και χωρίς µνηµόνιο τα µέτρα πάρθηκαν και µάλιστα προ
κρίσης, πριν να ξεσπάσει η κρίση το 2008, σε µία ή δυο χώρες
της Ευρώπης. Αυτό που περιλαµβάνει το µνηµόνιο είναι ακριβώς
µία συγκροτηµένη πολιτική απαξίωσης της αξίας της εργατικής
δύναµης κι αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, δεν θα υπήρχε ούτε το
«κούρεµα» 21% ούτε το 50% «κούρεµα», µε τα οποία βεβαίως
εµείς διαφωνούµε. Έτσι γίνεται στο έδαφος του καπιταλισµού η
διέξοδος από την κρίση, που ταυτίζεται µε την ανάκαµψη της
κερδοφορίας. Πρώτα θα απαξιωθεί η εργατική δύναµη και µετά
θα καταστραφεί κι ένα µέρος του κεφαλαίου. Και καταστρέφεται
κι ένα µέρος του κεφαλαίου και καπιταλιστικές επιχειρήσεις κλείνουν και θα κλείσουν κι άλλες.
Εξηγούµαστε γιατί είµαστε εναντίον του µνηµονίου. Διότι καλλιεργείται και η αντίληψη ότι αν φύγει από τη µέση το µνηµόνιο,
τελειώσαµε. Πολύ περισσότερο που στο µνηµόνιο εντάχθηκαν
µια σειρά από µέτρα που στην Ελλάδα ήταν προγραµµατισµένα
κι από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ να παρθούν και δεν
πάρθηκαν. Αφήνω την κριτική που γίνεται µεταξύ τους για φόβο
πολιτικού κόστους ή για ανικανότητα. Αυτά µπορεί να τα συζητάνε µεταξύ τους στο ίδιο γήπεδο, αλλά ένας παράγοντας που
δεν πάρθηκαν όλα τα µέτρα πριν από την κρίση –γιατί πολλά
πάρθηκαν- είναι γιατί υπήρχαν αντιστάσεις µέσα στο κίνηµα. Δεν
πάρθηκαν τα µέτρα και χώθηκαν όλα µέσα στο µνηµόνιο. Εποµένως, µε αυτήν την έννοια, όπως µπορώ σ’ αυτό το σύντοµο
χρονικό διάστηµα να εξηγήσω, για µας µνηµόνιο, χρέος και διαγραφή του, και αποδέσµευση, είναι πολιτικά αιτήµατα τα οποία
µπορεί να υιοθετήσουν, εφόσον το αποφασίσουν φυσικά, ευρύτερες δυνάµεις εργαζοµένων, χωρίς απαραιτήτως να ταυτίζονται
µε τη θέση του ενός ή του άλλου κόµµατος.
Εµείς δεν θα ονοµατίσουµε την Κυβέρνηση «µνηµονιακή».
Είναι µία κυβέρνηση η οποία σαφώς θα εφαρµόσει το µνηµόνιο
–δεν το συζητάµε- αλλά είναι µια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων. Δεν πρόκειται
να αλλάξει πάνω στη γραµµή πλεύσης απολύτως τίποτε. Και µάλιστα αυτό θα γίνει µε ακόµα περισσότερο νόµο και τάξη. Ο κ.
Σαµαράς άλλωστε µίλησε στις Προγραµµατικές Δηλώσεις και η
οµιλία του περιείχε και αυτή την απειλή: «ο νόµος και η τάξη».
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Και δεν είναι τώρα για την κοινωνική εγκληµατικότητα -που κανείς δεν τη χειροκροτεί και κανείς δεν λέει ότι πρέπει να υπάρχει
ανοχή- αλλά για νόµο και τάξη απέναντι στους εργαζόµενους.
Θα θυµίσω τα εξής πράγµατα. Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός:
«Αποκρατικοποιήσεις. Εννοείται ότι για µας θα είναι βασικό µέτωπο πάλης, όχι βεβαίως και το µοναδικό ή το αποκλειστικό».
Αποκρατικοποιήσεις µερικές, µερική αποκρατικοποίηση, σταδιακή, –γιατί εδώ που τα λέµε δεν ήταν και εύκολο να γίνει και
100%- έχουν γίνει τώρα εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Θα ήθελα η
σηµερινή Κυβέρνηση, εκτός από το έργο το οποίο έχει κάνει, να
µας φέρει και µία αποτίµηση, σε τι ωφέλησαν τον ελληνικό λαό
αυτές οι αποκρατικοποιήσεις. Για τον ΟΤΕ, για παράδειγµα, να
µας πει τι ωφελήθηκε ο λαός από την είσοδο της «DEUTSCHE
TELEKOM», όπως και στα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά µε τους
Άραβες, στην Εθνική Τράπεζα, στα ΕΛΠΕ, στην «COSCO». Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πει ότι η «COSCO» δηµιούργησε θέσεις εργασίας. Δηµιούργησε όχι χίλιες πεντακόσιες θέσεις
εργασίας που λέει, αλλά πολύ λιγότερες, τις µισές τουλάχιστον.
Ο κατώτατος µισθός ξεκινάει από τα 800 ευρώ. Οι εργασιακές
σχέσεις είναι απαράδεκτες. Ο συνδικαλισµός απαγορεύεται από
τους Κινέζους και το κυριότερο είναι ότι χάνονται τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ναυτιλιακές εταιρείες που έκλεισαν
ύστερα από τον ερχοµό της «COSCO», σε µικρές µεταφορικές
εταιρείες, συσκευαστήρια κ.λπ., στην περιοχή του Θριασίου. Οι
αποκρατικοποιήσεις και δηµιουργούν νέα κέρδη και συνοδεύονται και από καταστροφές. Βεβαίως εδώ στη Βουλή συζητάµε για
τα δήθεν κέρδη, που είναι βεβαίως κέρδη των λίγων. Αυτά τα
στοιχεία που σας λέω τώρα είναι στοιχεία των επιµελητηρίων.
Δεν πρόκειται για στοιχεία ούτε του συνδικαλιστικού κινήµατος
ούτε βεβαίως του ΚΚΕ. Το γεγονός ότι η κυριότητα των υποδοµών θα µείνει ενδεχοµένως στα χέρια του δηµοσίου δεν µας λέει
απολύτως τίποτα. Διότι όταν νοικιάσουν τις υποδοµές, πάρουν
τις υποδοµές και τις εκµεταλλεύονται για τριάντα ή σαράντα χρόνια, ακόµη και αν βάλουν οι ιδιώτες έργα στον εκσυγχρονισµό
των υποδοµών -και βεβαίως τα χρήµατα θα τα πάρουν είτε µε
αναπτυξιακά κίνητρα είτε από κοινοτικές επιδοτήσεις κ.λπ.- αφού
βγάλουν το παραδάκι που θα βγάλουν ύστερα από τριάντα ή σαράντα χρόνια κι όταν οι υποδοµές θα έχουν παλιώσει –και ξέρουµε τώρα ότι πολύ πιο γρήγορα παλιώνουν οι υποδοµές σε
σχέση µε το παρελθόν- το πολύ πολύ να φύγουν -τις παλιές υποδοµές θα τις αφήσουν στο κράτος- ή να ζητήσουν νέο εκσυγχρονισµό των υποδοµών για να συνεχίσουν τη δουλειά τους.
Άλλωστε ξέρετε ότι νοικιάζονται υποδοµές από είκοσι µέχρι ενενήντα εννέα χρόνια.
Έτσι ξεκίνησε η Κίνα τις ειδικές οικονοµικές ζώνες, µε ενενήντα εννιά χρόνια ενοικίαση. Υπάρχει κι ένας λόγος που δεν γίνεται στρογγυλά εκατό χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Εποµένως, όλα αυτά τα οποία ακούγονται ότι θα παρθούν
τώρα, έχουν ξαναγίνει και έχουν γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αποκρατικοποιήσεις και στις χώρες αυτές
που χτυπήθηκαν από την κρίση και που θα χτυπηθούν και στην
πορεία. Βεβαίως, δεν πρόκειται για καµµία καινοτόµα πολιτική.
Δυστυχώς, εδώ µέσα στη Βουλή υπάρχει ένα αλληλοτροφοδοτούµενο δίπολο το οποίο ανεξάρτητα του τι σηµαίνει µέσα στη
Βουλή -δεν έχει και τόση µεγάλη σηµασία- σηµασία έχει τι σηµαίνει µέσα στο λαό. Και αναφέροµαι στο αλληλοτροφοδοτούµενο δίπολο, το ένα µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία και το άλλο µε
το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δυσκολεύει το ριζοσπαστισµό ή την σταθεροποίηση του ριζοσπαστισµού του λαού και αυτό είναι που µας
απασχολεί. Παραδείγµατος χάριν, η ιστορία που έγινε µνηµόνιοαντιµνηµόνιο, αναδιαπραγµάτευση έτσι ή αλλιώς είναι ένα δίπολο µε διαφορές µεταξύ τους που το ένα, όµως, τροφοδοτεί το
άλλο.
Ένα παράδειγµα αυτού του δίπολου, που έγινε και φασαρία
ανάµεσά τους, είναι ότι από τη µια µεριά χαιρέτησαν όλα τα κόµµατα µε διαφορετική διαβάθµιση τη 19η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που µάλιστα δίνει τώρα και τη γραµµή της αναδιαπραγµάτευσης. Θα αξιοποιήσουµε τη συµφωνία που έγινε για την ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών και ιταλικών τραπεζών και
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ενδεχοµένως και της Κύπρου ή θα µείνουµε στα παλιά; Γι’ αυτό
λέω ότι είναι αλληλοτροφοδοτούµενο δίπολο. Η Κυβέρνηση λέει
«άνοιξε ένα παράθυρο», ο άλλος λέει «µια πόρτα», «λίγα βήµατα»
λέει ο τρίτος, «απούσα η Κυβέρνηση» λέει ο άλλος. Γι’ αυτό είναι
αλληλοτροφοδοτούµενο αυτό το δίπολο.
Να ξεκαθαρίσουµε το εξής ζήτηµα: Θεωρούµε ότι η 19η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξε το εξής πράγµα που
έχει σηµασία και για µέσα στην Ελλάδα: Πρώτον, ότι τα οικονοµικά και πολιτικά όπλα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης γίνονται όλο και πιο χλωµά, όλο και πιο αδύναµα. Και αυτό έχει
πολύ µεγάλη σηµασία.
Δεύτερον, ότι διέπονται από προσωρινούς συµβιβασµούς.
Έτσι είναι. Όπως και στην Ευρώπη έχουµε διάφορα στρατόπεδα,
έχουµε και στην Ελλάδα στρατόπεδα διαχείρισης. Και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την αντιπαράθεση και τελικά την αλληλοτροφοδότηση των δύο στρατοπέδων διαχείρισης, αλλά και εδώ και µέσα στη Βουλή και έξω
από τη Βουλή υπάρχουν επίσης τα στρατόπεδα διαχείρισης της
κρίσης του καπιταλισµού, που έτσι µπορεί και αποκαθιστά και
µια ορισµένη ενότητα και κυρίως πειθάρχηση του λαού.
Για µας το σύνθηµα «περισσότερη Ευρώπη» εγκυµονεί σοβαρά πολιτικά προβλήµατα. Ας πάρουµε αυτό που αποφασίστηκε στις τράπεζες, οι οποίες εν τω µεταξύ στην Ευρώπη έχουν
πάρει 4 τρισεκατοµµύρια από τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση.
Σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίζει ποιες τράπεζες
θα κλείσουν, ποιες θα συγχωνευτούν, ποιες θα εξαγοραστούν
και βεβαίως πάµε για λίγους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους. Από
την πλευρά της εξέλιξης των εργαζοµένων βεβαίως το ζήτηµα
µας απασχολεί.
Αυτό δεν ήταν υποχώρηση της Μέρκελ. Από πού και ως πού
υποχώρησε η Μέρκελ και νίκησαν ο Ολάν και ο εκατοµµυριούχος
Μόντι της «GOLDMAN SACHS» τη Μέρκελ; Είναι αστεία πράγµατα.
Δεύτερον, σχετικά µε το Ταµείο για την επαναγορά του χρέους, τα οµόλογα χρέους, προχωρώντας σε αυτό, ταυτόχρονα εκχωρείτε το δικαίωµα κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισµών
των κρατών-µελών στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι
είναι. Ένα βήµα για τα οµόλογα έργων κι ένα βήµα για καινούργιες εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων. Όχι ότι τώρα δεν
υπάρχουν.
Τρίτον, ακούσαµε –αυτό ήταν η µεγάλη νίκη- το σύµφωνο για
την ανάπτυξη, που έφτασαν να πουν ότι θα φέρει 180 δισεκατοµµύρια. Ξεκίνησαν µε 120 δισεκατοµµύρια και έγιναν 130 δισεκατοµµύρια για έργα σε όλη την Ευρώπη. Στην πραγµατικότητα η
µεγάλη πλειοψηφία των 120 δισεκατοµµυρίων ήταν αποφάσεις
να εκταµιευθούν. Πώς θα χρησιµοποιηθούν αυτά; Με καλύτερη
εφαρµογή, δηλαδή αγριότερη της αντεργατικής οδηγίας Μπολγκενστάιν, για την οποία καταναλώθηκε πολύ συζήτηση παλαιότερα στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
της κυρίας Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος)
Τελειώνω.
Θα φέρω ένα παράδειγµα: Μέσω ΕΣΠΑ θα δοθούν χρήµατα,
βεβαίως, σε µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Από το 2007
ως το 2013 το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει ποσά 24 δισεκατοµµυρίων,
ενώ για το 2011 το κράτος κατέβαλε από τις τσέπες βεβαίως των
εργαζοµένων 45 δισεκατοµµύρια. Αυτό για να δούµε στο δούναι
και λαβείν, αν το πάρουµε ταµειακά, το µεγάλο κέρδος που
έχουµε από το ΕΣΠΑ. Και µάλιστα τώρα θα πάνε µε πρόβλεψη
µείωσης κονδυλίων.
Ένα τελευταίο παράδειγµα για να ξεκαθαρίσουµε. Πόσες θέσεις εργασίας θα γίνουν; Βεβαίως κάποιες θέσεις εργασίας θα
γίνουν, αλλά πόσες χάνονται; Στους ένα εκατοµµύριο διακόσιες
χιλιάδες ανέργους πόσες θέσεις εργασίας θα προστεθούν; Να
σας πω. Σας έφερα το παράδειγµα της «COSCO», πόσες έγιναν
και πόσες χάθηκαν, µε επίσηµα στοιχεία δηµοσιευµένα. Τετρακόσιες έξι αποφάσεις έχουµε µε υπαγωγή στον αναπτυξιακό
νόµο από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και για να γίνουν αυτά
τα τετρακόσια έξι έργα στον τοµέα της αιολικής ενέργειας -εδώ
υπάγεται και το ΗΛΙΟΣ κ.λπ. που συζητούνται- θα επενδυθούν
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224 εκατοµµύρια ευρώ. Πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν; Ογδόντα τέσσερις. Δηλαδή για κάθε 2,7 εκατοµµύρια
ευρώ επένδυση θα γίνει µία θέση εργασίας.
Σε ποιους τοµείς θα γίνουν οι επενδύσεις; Στα δίκτυα ενέργειας, µεταφορών, πράσινης τεχνολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας και περιβαλλοντικής βιοµηχανίας που εδώ είναι το µεγάλο
φαγοπότι και θα πέσει µεγάλο µαχαίρωµα ποιοι όµιλοι θα τα πάρουν αυτά.
Μα, η Ελλάδα αντικειµενικά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό σύστηµα που ζούµε, έχει δυνατότητες ανάπτυξης τουλάχιστον σε
τριάντα κλάδους βιοµηχανίας. Αγροτική παραγωγή που συνδέεται και µε τη βιοµηχανία. Εδώ πουλάτε τα εργοστάσια της ζάχαρης στους Πολωνούς, οι οποίοι θα αγοράσουν το δικαίωµα των
επιδοτήσεων και το δικαίωµα των ποσοστώσεων. Επειδή ακριβώς
και αυτοί έχουν ποσόστωση και δεν τους φτάνει η ζάχαρη που
παράγουν, θα πάρουν το δικαίωµα ποσόστωσης από την Ελλάδα
και θα το µεταφέρουν στην Πολωνία και θα κάνουµε εισαγωγή
περισσότερης πολωνικής ζάχαρης.
Αυτή η θάλασσα των εισαγωγών που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το Μάαστριχτ, µε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και µε τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών στην Ελλάδα
δεν δηµιουργούν ένα παθητικό ισοζύγιο; Αυτήν την ανάπτυξη
πάει να φέρει η Κυβέρνηση.
Μια κουβέντα ακόµα.
Εµείς θα ασχοληθούµε µε πολλά µέτωπα πάλης και µε την
εξωτερική πολιτική, που δεν έχω την ευχέρεια να αναπτύξω.
Υπάρχει, όµως, ένα σοβαρό ζήτηµα, αυτό που λέµε ότι θα ενταθεί η κρατική βία και καταστολή κατά των εργαζοµένων. Κι εδώ
υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα για προβληµατισµό στην Κυβέρνηση, που συνδέεται και µε το µεταναστευτικό.
Έχουµε εδώ τη Χρυσή Αυγή η οποία πέρα από τη λεκτική βία
ασκεί και σωµατική βία κατά των µεταναστών. Δεν βλέπω να ανησυχεί κανέναν και πρέπει να ανησυχεί γιατί και δικαστικά πρέπει
να αντιµετωπιστεί, εφόσον πιάνονται οι ένοχοι, αλλά και ουσιαστικά.
Εµείς προειδοποιούµε για το εξής: Τώρα γυµνάζονται οι Χρυσαυγίτες -όχι µόνο κακώς, αλλά απαράδεκτα- πάνω στα σώµατα
των µεταναστών, αλλά αύριο θα γυµναστούν πάνω στα σώµατα
των Ελλήνων εργαζοµένων. Δεν είναι θέµα αν είναι Έλληνες, µετανάστες, ξένοι ή µη ξένοι κ.λπ.. Είναι όλοι εργαζόµενοι και κάτω
από το δέρµα τους το αίµα είναι κόκκινο για όλους και στους
µαύρους και στους κίτρινους και σε όποιους να είναι. Εποµένως,
έχετε πολύ µεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό που λέµε Χρυσή
Αυγή. Καθαρά πράγµατα.
Άκουσα µάλιστα και τον Υπουργό να λέει: «Χαιρετίζω όλους
τους εκπροσώπους». Βεβαίως, ο λαός τους έστειλε, δεν λέµε,
πάντως εγώ δεν τους χαιρετίζω. Το ΚΚΕ δεν τους χαιρετίζει. Βεβαίως τους ψήφισε ο λαός, δεν τα βάζουµε µε τους ανθρώπους
που τους ψήφισαν, αλλά δεν τους χαιρετίζουµε. Τι να κάνουµε
δηλαδή; Για να επιδείξουµε δηµοκρατία, θα χαιρετίζουµε τους
Χρυσαυγίτες που αυτήν τη στιγµή κάνουν λεκτική και σωµατική
βία, που απειλούν;
Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγµα και η ταξική πάλη έχει
και αυτή τους όρους της. Ναι, βεβαίως, µην εξισώνετε -γιατί θα
πλήξετε ολόκληρο τον ελληνικό λαό- τη βία της Χρυσής Αυγής
και την όποια βία αναγκάζονται να ασκήσουν οι εργαζόµενοι για
να υπερασπίσουν το δικαίωµά τους. Και εξίσωση κοµµουνισµού
και φασισµού µην δοκιµάσετε να διευρύνετε στην Ελλάδα, όπως
έχει γίνει επίσηµη κρατική ιδεολογία στην Ευρώπη.
Εµείς δεν φοβόµαστε, αλλά δεν είναι εκεί το θέµα. Δεν αφορά
άλλωστε το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόµενοι απολύτως το θεσµικό ρόλο κάθε κόµµατος και καθενός και καθεµιάς σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα θα θέλαµε σαν Δηµοκρατική Αριστερά, να
απευθύνουµε σε όλους µία δραµατική έκκληση: θα θέλαµε, σας
παρακαλώ πολύ, ο κοινός παρανοµαστής όλων να είναι η πλήρης
κατανόηση της κρισιµότητας της κατάστασης που βρίσκεται
αυτήν τη στιγµή η χώρα. Ο καθένας να επιτελεί το καθήκον του,
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τις αρµοδιότητές του, συναισθανόµενος, όµως, αυτό το συγκεκριµένο βαρύ καθήκον, που έχει επιφορτιστεί σε καθέναν από
εµάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι καταθέτει κάθε κόµµα σε
αυτήν εδώ τη Βουλή, ό,τι λέει ο καθένας από εµάς καταγράφονται στα Πρακτικά αυτής της Βουλής και τα Πρακτικά αυτής της
Βουλής θα είναι ιστορικά ντοκουµέντα και θα είναι ντοκουµέντα
για τις επόµενες γενιές, όταν σε παρόµοιες στιγµές σαν αυτές
που βιώνει η χώρα, θα ανατρέχει, θα επιβεβαιώνει και θα αξιολογεί αυτά που λέει ο καθένας και βεβαίως θα κατανέµει και θα
καταλογίζει ευθύνες, θα καταλογίζει, όµως και επαίνους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει αποδεχθεί µε ανακούφιση το σχηµατισµό αυτής
της Κυβέρνησης. Η εκτίµησή µου, η αυθαίρετη, είναι ότι ακόµη
µεγαλύτερο ποσοστό θέλει την επιτυχία αυτής της Κυβέρνησης
γιατί απλούστατα ο ελληνικός λαός επιδεικνύει µία ωριµότητα
πρωτόγνωρη και ανακόλουθη, δυστυχώς, από τις πολιτικές ηγεσίες που µέχρι αυτήν τη στιγµή τον διοικούσαν. Απαιτεί ο ελληνικός λαός απ’ όλους να επιτελέσει το θεσµικό του ρόλο. Η
Βουλή αυτή για να πετύχει πρέπει να ανταποκριθεί σε κάποια κρίσιµα ζητήµατα. Οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία τεράστια
καµπή. Είναι από εκείνες τις στιγµές της ιστορίας όπου ο καθένας πρέπει να αποφασίσει µε ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει.
Είναι εκείνες οι στιγµές που οι επιλογές του καθενός µας είναι
κρίσιµες. Πρέπει να αποφασίσει αυτή εδώ η Βουλή τον επαναπροσδιορισµό των χαρακτηριστικών αυτής εδώ της χώρας και
αυτού εδώ του λαού. Πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητά του.
Πρέπει να αποφασίσει για την ένταξη αυτής εδώ της χώρας στον
ευρωπαϊκό και στο διεθνή καταµερισµό ανάπτυξης, κοινωνικό,
παραγωγικό και καταναλωτικό καταµερισµό, για να µην πω και
πολιτισµικό.
Ποια είναι όµως η βασική προϋπόθεση, η κρίσιµη προϋπόθεση
για να ανταποκριθεί στο ρόλο της αυτή εδώ η Βουλή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεφύγουµε από τη µιζέρια, να ανοίξουµε λίγο τα µυαλά µας, να συνειδητοποιήσουµε
ότι αυτή εδώ η Βουλή είναι ένα από τα δεκαεπτά Κοινοβούλια
της Ευρωζώνης και ένα από τα είκοσι επτά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι αυτό εδώ
το Κοινοβούλιο είναι ισότιµο µε τα είκοσι επτά Κοινοβούλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν
αποφασίζουµε απλώς το ποιος είναι ο εχθρός για να τον πετροβολήσουµε ή ο,τιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να αποφασίζουµε
εδώ και να σκεφτόµαστε όχι µόνο τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη
για εµάς, αλλά τι πρέπει να κάνουµε και εµείς για την Ευρώπη,
γιατί η Ευρώπη κλυδωνίζεται, η Ευρώπη καταρρέει. Συνεχώς
αποκτούµε, δυστυχώς, συνεταίρους στη µιζέρια µας, στην κακοδαιµονία µας, στην υπανάπτυξη και στη δυστυχία. Αυτό, λοιπόν,
είναι το κρίσιµο στοιχείο, να αποφασίσουµε ότι είµαστε ένα ισότιµο µέρος της Ευρώπης.
Βασική προϋπόθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κατακτήσουµε το σεβασµό όλων των υπολοίπων, είναι να ανακτήσουµε τον αυτοσεβασµό µας. Και καλύτερο είναι για εµάς να
δούµε τι δεν έχουµε κάνει προκειµένου να διασφαλίσουµε την
αξιοπρέπεια των πολιτών και του λαού µας, αντί να στρεφόµαστε
και να ψάχνουµε εχθρούς έξω από αυτά τα σύνορα. Εξάλλου
αυτή εδώ η χώρα µονίµως δυστυχεί λόγω της συµπεριφοράς του
εξωτερικού εχθρού. Κάποια στιγµή θα πρέπει να το λύσουµε και
αυτό το θέµα. Γιατί η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χάνει τη µεγάλη µάχη. Και η µεγάλη µάχη δεν είναι στο αν θα νικήσουµε τους τραπεζίτες της Φρανκφούρτης ή τον κ. Σόιµπλε ή
την κυρία Μέρκελ ή όλα τα άλλα «γεράκια», όπως τα λέµε, αλλά
αν θα κερδίσουµε την εύνοια των λαών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και το τρίλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουµε σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα είναι ότι δεν διαπραγµατευόµαστε µε όλους αυτούς
που προανέφερα, αλλά διαπραγµατευόµαστε µε δεκαεπτά και
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είκοσι επτά Κοινοβούλια, διαπραγµατευόµαστε µε λαούς. Ό,τι
πιο συγκλονιστικό βίωσα εγώ τουλάχιστον και θα έπρεπε να βιώνει όλη η Ελλάδα την τελευταία περίοδο είναι αυτά τα αποκαρδιωτικά ποσοστά της πρόσφατης δηµοσκόπησης, όπου δείχνει
φίλιους λαούς, φίλιες χώρες, πατροπαράδοτα κάστρα δικά µας,
µε συντριπτικά ποσοστά, να µας αποστρέφονται και να µας θεωρούν χαµένη υπόθεση. Αυτό το στοίχηµα πρέπει να κερδίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά έκανε
την κρίσιµη επιλογή να υπερβεί τον εαυτό της. Έκανε την επιλογή που κάνει η Αριστερά σε τέτοιες κρίσιµες περιόδους. Ποια
είναι η επιλογή σε τέτοιες κρίσιµες περιόδους; Η Αριστερά υπερβαίνει τον εαυτό της και γίνεται εθνική δύναµη. Αυτός είναι ο στόχος της Δηµοκρατικής Αριστεράς απέναντι στην κρισιµότητα της
κατάστασης αυτής.
Λέει κάποιος ότι στη ζωή συµβαίνει ό,τι και στην πολιτική. Δηλαδή, είναι µικρό το κακό να µετανιώνεις για κάτι που έκανες,
όµως το µεγαλύτερο κακό είναι να µετανιώνεις για κάτι που δεν
έκανες. Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θέλει να µετανιώσει για
κάτι που δεν έκανε. Ας µετανιώσει για κάτι που έκανε. Η ιστορία
δεν γράφεται απ’ αυτούς που δεν έκαναν αλλά απ’ αυτούς που
έκαναν και κάνουν.
Κλείνω, λέγοντας ότι ο Φώτης Κουβέλης ξεκαθάρισε από αυτό
εδώ το Βήµα χθες κάτι πολύ σηµαντικό, ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς θα είναι το «γκάζι» και το
«φρένο» στις οποιεσδήποτε επιλογές της Κυβέρνησης. Κάναµε
µία επιλογή να συµµετέχουµε στην Κυβέρνηση µε αυτοπεποίθηση, µε όρεξη, επειδή επιλέξαµε συνειδητά και κάναµε συνειδητά αυτήν την επιλογή. Είπαµε ότι αυτό εδώ το πρόγραµµα δεν
είναι συγκόλληση των προγραµµάτων των τριών κοµµάτων, δεν
είναι αυτή η Κυβέρνηση µία οµόσπονδη κυβέρνηση των τριών
κοµµάτων, αλλά είναι µία Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Αυτήν την
Κυβέρνηση θα τη στηρίξουµε. Πρέπει, όµως, όλοι όσοι συµµετέχουν στην Κυβέρνηση να έχουν υπ’ όψιν τους ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς θα είναι φρουρός
τήρησης της κοινής προγραµµατικής συµφωνίας.
Εξάλλου, διαβεβαιώσαµε δια στόµατος του Προέδρου µας και το διαβεβαιώνω και εγώ απ’ αυτό εδώ το Βήµα- ότι όλες οι
κρίσιµες επιλογές θα είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων
και όλων των κοµµάτων, θα τίθενται υπό τη βάσανο του Σώµατος,
όλα θα έρχονται σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και θα αποφασίζονται
στο φως της ηµέρας. Εδώ θα αξιολογούνται και οι ζηµιές και τα
οφέλη, εδώ θα λαµβάνονται οι αποφάσεις, τις οποίες εµείς τουλάχιστον από την πλευρά µας θα τις αξιολογούµε µε ένα και
µόνο κριτήριο, την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος, την
προάσπιση των συµφερόντων των πολλών και όχι των λίγων,
γιατί η Δηµοκρατική Αριστερά σε καµµία περίπτωση δεν θέλει να
επανέλθει η χώρα στα προ µνηµονίου επίπεδα και καταστάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ιωάννης Ιωαννίδης, για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου επιτέλους κάτι ξεκίνησε να αλλάζει στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος στη χώρα. Συγκροτήθηκε για πρώτη φορά
Κυβέρνηση µε διακοµµατική σύνθεση, µε πλήρεις αρµοδιότητες
και ευρύ χρονικό ορίζοντα.
Είναι η σηµαντική εξέλιξη που προϋποθέτει φυσικά συναινέσεις µεταξύ των κοµµάτων, όπως είναι φυσικό.
Πρέπει να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και
πρέπει να αλλάξουν πολλά για να πετύχουµε το στόχο µας, δηλαδή να βγει ο τόπος από την κρίση και να πιάσουν τόπο οι τόσες
θυσίες του ελληνικού λαού. Η προϋπόθεση αυτή της προγραµµατικής συναίνεσης ήδη έχει επιτευχθεί και είναι η πρώτη φορά
που συµβαίνει αυτό και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δηµιουργούµε ελπίδα. Τα τρία κόµµατα που συνεργάστηκαν, έδειξαν την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία αυτές τις δύσκολες
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ώρες που περνά ο τόπος. Σταθήκαµε ενώπιον του ελληνικού
λαού, του παρουσιάσαµε την προγραµµατική συµφωνία µας και
δηλώσαµε την κοινή βούλησή µας να οδηγήσουµε τη χώρα στην
αλλαγή πλεύσης.
Η Κυβέρνηση που συγκροτήσαµε είναι Κυβέρνηση ευθύνης,
είναι Κυβέρνηση εθνικής ενότητας και δηµιουργήθηκε για να διαχειριστεί την κρίση, αλλά και να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Επιθυµούσαµε όλοι στη Βουλή να στηρίξουν την προσπάθεια
αυτή. Παραλαµβάνουµε µία πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν
αρνούµεθα να πολεµήσουµε για να την αλλάξουµε.
Κύριοι Βουλευτές, η απόφαση του Πρωθυπουργού να συµπεριλάβει τον αθλητισµό θεσµικά, οργανικά και λειτουργικά σε µία
µεγάλη οικογένεια µαζί µε την εκπαίδευση και τον πολιτισµό συνιστά σηµαντική ιστορική εξέλιξη. Όπως είπε και ο Υπουργός ο
κ. Αρβανιτόπουλος, η εθνική µας παιδεία και ο πολιτισµός αποτελούν την κιβωτό του Ελληνισµού, αποτελούν την ισχυρή και
διαχρονική µας ταυτότητα. Το νέο δηµοκρατικό περιβάλλον σηµατοδοτεί µία αυξηµένη ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις µας να αναδεικνύουν τις κυρίαρχες αρχετυπικές αξίες που πηγάζουν από
την ιερά άλτη της αρχαίας Ολυµπίας διατρέχοντες τους αιώνες.
Σήµερα οι αξίες αυτές είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και αναγκαίες
απέναντι στην πολύπλευρη κρίση που µαστίζει τον παγκόσµιο
αθλητισµό µε τις αρνητικές του πλευρές, που είναι η βία, το ντόπινγκ, το παράνοµο στοίχηµα και η άκρατη εµπορευµατοποίηση.
Στη νέα αυτή, λοιπόν, εποχή θα απαντήσουµε µε µέτρα και πολιτικές που θα ενισχύσουν αφ’ ενός µεν το παιδαγωγικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισµού και αφ’ ετέρου θα
συµβάλουν σε µία πιο καθαρή σχέση µεταξύ της πολιτείας, των
φορέων και των πολιτών. Στη νέα αυτή πραγµατικότητα καλούµεθα όλοι σε µία αρραγή ενότητα να αγωνιστούµε και να διαµορφώσουµε ένα καλύτερο και δικαιότερο αθλητικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καθορίζουµε τους βασικούς άξονες
και το περιεχόµενο της πολιτικής µας χαράζοντας µία νέα οργανική πρόταση και µία νέα ελπίδα.
Ειδικότερα στον τοµέα ευθύνης µου:
Πρώτον, στις έδρες των περιφερειών της χώρας δηµιουργούνται άµεσα γραφεία αθλητισµού, τα οποία θα εξελιχθούν στη συνέχεια σε ευρύτερες διοικητικές µονάδες υποστήριξης της
περιφερειακής πολιτικής µε αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων καθώς και αντίστοιχης συµβολής αιρετών εκπροσώπων
των αθληµάτων που έχει παράδοση η κάθε περιφέρεια. Με τον
τρόπο αυτό θα επιλύονται άµεσα χρόνια αθλητικά προβλήµατα
ενισχύοντας έτσι το ρόλο του πολίτη στη διαµόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα, µόνο θέληση.
Δεύτερον, ενισχύουµε τα προγράµµατα του µαζικού λαϊκού
αθλητισµού ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία αντίστοιχου λαϊκού
φορέα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού, ο οποίος σε συνεργασία
τόσο µε τις υπηρεσίες της ΓΓΑ όσο και τους ΟΤΑ αλλά και άλλους πρωτοβάθµιους Συλλόγους θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι αθλητικές δραστηριότητες µη συναγωνιστικού
χαρακτήρα να συσπειρώνουν τη συµµαχία χιλιάδων Ελλήνων.
Εφόσον δεν υπάρχει η νίκη, τότε δεν υπάρχει και πρόβληµα για
να µαλώσουν.
Στο σηµείο αυτό να τονίσω ότι είναι πολύ σηµαντικό γεγονός
η επανένταξη στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού των αρµοδιοτήτων του µαζικού αθλητισµού, γιατί χωρίς αυτόν δε νοείται η
ύπαρξη του Υφυπουργείου µας, αφού ένα από τα σηµαντικά κοινωνικά αγαθά στη ζωή είναι η άθληση.
Τρίτον, το ίδιο ισχύει και για την επανένταξη των αρµοδιοτήτων
για τους αθλητές µε αναπηρία. Ο αθλητισµός των ΑΜΕΑ είναι
υπόθεση του αθλητισµού. Άλλωστε οι συγκεκριµένοι αθλητές όχι
σπάνια αναδεικνύονται πιο δυνατοί και έχουν καλύτερα αποτελέσµατα από τους αρτιµελείς. Η εύρυθµη και ολοκληρωµένη
δραστηριοποίηση των αθλητών µε αναπηρία και των αντίστοιχων
οµάδων αποτελεί ουσιαστική πρόταση της αθλητικής πολιτικής
µας. Οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και η εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία
τους είναι χρέος µιας ευνοµούµενης δηµοκρατικής πολιτείας.
Τέταρτον, ενεργοποιούµε το ΕΣΑΣ, δηλαδή το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού, ώστε η Αθλητική Κοινότητα να συµµετέχει στο σχεδιασµό και τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας
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µε τους εκπροσώπους της κατακτώντας έτσι ένα ακόµα βήµα
στην ποιότητα της δηµοκρατίας.
Πέµπτον, προωθούµε άµεσα προεδρικό διάταγµα για την υποστήριξη των αθλητικών επιστηµών στο χώρο του αθλητισµού µε
τη διοικητική και επιστηµονική ανεξαρτησία του ΕΚΑΕΤ, του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας και τη µετατροπή τους σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που καλείται
να συµβάλει πιο αποτελεσµατικά τόσο στην έρευνα όσο και στην
άµεση επιστηµονική καθοδήγηση αθλητών και οµάδων. Αυτό το
περιµένουν πάνω από είκοσι πέντε-τριάντα χρόνια.
Έκτον, σχεδιάζουµε τον επαναπροσδιορισµό των κινήτρων
αθλητών και οµάδων µε ρεαλιστικά κριτήρια που να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του αθλητισµού που εµείς θέλουµε, ώστε να βοηθήσουµε περισσότερο τους αθλητές να
εισαχθούν στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. Έτσι όταν αποσυρθούν από τον
αθλητισµό, που θα είναι σχετικά ακόµη νέοι, πέρα από τις εµπειρίες που απέκτησαν ως αθλητές θα είναι κατάλληλα µορφωµένοι
και µε επάρκεια γνώσεων ώστε να διεκδικήσουν πιο εύκολα και
την επαγγελµατική καταξίωση.
Έβδοµον, θα διευρύνουµε τον επανασχηµατισµό των ΤΑΔ και
των ΕΤΑΛ, Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυµνασίου και Ειδικών Αθλητικών Τµηµάτων Λυκείου σε αυτοτελή αθλητικά σχολεία συνδέοντας έτσι το σωµατειακό µε τον σχολικό αθλητισµό.
Καµµία σχέση µε τα ήδη αυτά υπάρχοντα τµήµατα που ήταν σε
κανονικά σχολεία. Εµείς µιλούµε για ειδικά αθλητικά σχολεία τα
οποία θα είναι στην αρχή στις πρωτεύουσες των περιφερειών.
Για το θέµα αυτό θα συζητήσουµε διεξοδικά µε τους αντίστοιχους αθλητικούς και επιστηµονικούς φορείς.
Όγδοο, τα ζητήµατα της βίας, του ντόπινγκ και του παράνοµου
στοιχήµατος αποτελούν κόκκινες γραµµές και είµαστε αποφασισµένοι να συγκρουστούµε µε τα αρνητικά αυτά φαινόµενα δηµιουργώντας έτσι ένα αρραγές κοινωνικό και αθλητικό µέτωπο.
Πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις θα βοηθήσουµε για να µπορέσουµε να καταπολεµήσουµε αυτούς τους εχθρούς οι οποίοι
κάνουν τη µεγάλη ζηµιά στον αθλητισµό και στα παιδιά µας.
Ένατο, παρά τις µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες, την κρίση και
την ύφεση, θα προσπαθήσουµε να ενισχύσουµε τα ερασιτεχνικά
Σωµατεία, τα κύτταρα του αθλητισµού, ώστε να περιοριστεί ή και
να εξαλειφθεί το φαινόµενο, για παράδειγµα, οι γονείς να πληρώνουν για τη θέρµανση των κολυµβητηρίων. Είναι απαράδεκτο
να είναι ταξικός ο αθλητισµός. Ο αθλητισµός είναι για όλους και
πρέπει να είναι δωρεάν και αυτό αναφέρεται και στο Σύνταγµα.
Δέκατο, στις δέκα τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης –
αυτό θέλει προσοχή γιατί είναι πράγµατι πάρα πολύ σοβαρό- θα
εφαρµόσουµε πρόγραµµα καταπολέµησης της παιδικής παχυσαρκίας. Για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν καθηγητές
φυσικής αγωγής ενώ την επιστηµονική καθοδήγηση και την παρακολούθησή του θα αναλάβει το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, ο
πλέον εξειδικευµένος εκπαιδευτικός φορέας στο θέµα αυτό.
Ενδέκατο, η συνεργασία µε τα διεθνή όργανα και τις αντίστοιχες αρχές θα είναι συνεχής και ουσιαστική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας σε λίγες
ηµέρες τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Αν και η οικονοµική βοήθεια τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισµένη µόλις στο
40% απ’ ό,τι ήταν πριν από το 2009, µε τις φιλότιµες προσπάθειες των αθλητών των οµάδων αλλά και την προσφορά ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισµό έγινε κατορθωτό να έχουµε
πολύ καλά αθλητικά αποτελέσµατα κι έτσι θα εκπροσωπηθούµε
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου µε εκατόν έξι αθλητές.
Χάσαµε το µπάσκετ, το οποίο ατύχησε. Τόσο η πολιτεία όσο και
η Αθλητική Κοινότητα θα είµαστε αρωγοί και θα υποστηρίξουµε
την Ολυµπιακή Οµάδα µας για µία ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία αλλά και διακρίσεις που εύχοµαι γι’ αυτές. Το οφείλουµε
όχι µόνο στην ιστορική µας παράδοση αλλά και στην αθλητική
νεολαία της πατρίδας µας που αγωνίζεται και σηκώνει τη γαλανόλευκη στους διεθνείς στύλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κλείνοντας, θέλω να δηλώσω ότι θα κάνουµε τα πάντα για
σωθεί η χώρα µας και να παραµείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Δεν
θα διστάσουµε µπροστά στις δυσκολίες. Περιµένουµε τη στήριξη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όλων των δυνάµεων του έθνους και όλων των εταίρων µας. Και
όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πολύ προσεχές διάστηµα θα
αποδείξουµε ότι αυτή τη στήριξη και τη δικαιούµαστε και την αξίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει το
λόγο για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ζούµε περίοδο υπαρξιακής δοκιµασίας για τη χώρα µας. Και η
Βουλή, η Εθνική Αντιπροσωπεία, έχει ιστορικό καθήκον να εκπροσωπήσει ευόρκως την κοινωνία και το λαό. Να προασπίσει
τη δηµοκρατία. Να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να
θωρακίσει όλους εκείνους που η φωνή τους και η ζωή τους καταπνίγονται στο βόρβορο των µνηµονίων.
Έχοντας πυξίδα την υποχρέωση σεβασµού στο Σύνταγµα και
πίστη στην πατρίδα, τον όρκο του Βουλευτή που πριν από λίγες
ηµέρες όλοι δώσαµε, απευθύνοµαι στο Σώµα, αλλά και στην Κυβέρνηση.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εγκαινιάσατε τη θητεία σας παραβιάζοντας το Σύνταγµα. Εκκινήσατε τη διαδικασία Προγραµµατικών
Δηλώσεων µετά την παρέλευση του συνταγµατικού απώτατου
ορίου. Και την ηµέρα εξάντλησης της συνταγµατικής προθεσµίας εµφάνισής σας στη Βουλή, προτιµήσατε, Πρωθυπουργός
και Υπουργοί, να δείτε την τρόικα και να συναντηθείτε µ’ αυτήν.
Και αποδείξατε έτσι περίτρανα πόσο εκτροχιασµένες από τη συνταγµατική νοµιµότητα είναι οι προτεραιότητές σας.
Παρ’ όλη την αλαζονεία της εξουσίας, την οποία ποτέ δεν εγκαταλείψατε, µην ξεχνάτε ότι είστε µειοψηφία στην κοινωνία. Δεν
αντιπροσωπεύετε ούτε το 50% του εκλογικού σώµατος. Παρ’ όλη
την κοινοβουλευτική υπεροχή που σας εξασφάλισε η στρέβλωση
του εκλογικού νόµου, εµπνεύσεώς σας, και η Ιερά µνηµονιακή
συµµαχία σας, ως άλλης τρόικας εσωτερικού, µην ξεχνάτε ότι
δεν συγκεντρώνετε ούτε τον απαιτούµενο αριθµό των εκατόν
ογδόντα Βουλευτών για την κύρωση οιασδήποτε διεθνούς συµβάσεως και οποιουδήποτε νέου µνηµονίου απ’ αυτά που καταδήλως απεργάζεστε. Και µη διανοηθείτε να επιχειρήσετε άλλο
ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, γιατί θα βρείτε απέναντί σας
εβδοµήντα έναν Βουλευτές της υπεύθυνης Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Η Κυβέρνησή σας αποδεικνύεται µνηµονιακότερη του µνηµονίου. Και είναι µνηµειώδης ο κυνισµός µε τον οποίο υπαναχωρείτε από τις δεσµεύσεις σας απέναντι σ’ ένα λαό που χειµάζεται
και δοκιµάζεται και στον οποίο θα λογοδοτήσετε για τα ψέµατα
της προεκλογικής σας εκστρατείας και για τα εγκλήµατα της µετεκλογικής σας πολιτείας.
Οι Προγραµµατικές σας Δηλώσεις συνοψίζονται σε τρεις λέξεις «ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ». Με ποιο δικαίωµα κρεµάσατε πωλητήριο στη χώρα µας; Με ποιο δικαίωµα ροκανίζετε το µέλλον των
νέων και την προοπτική των γεννηµένων και των αγέννητων παιδιών µας;
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, για να µην προφασιστείτε άγνοια
νόµου, ότι αυτά που ετοιµάζεστε να ξεπουλήσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν σας ανήκουν. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Τα
έχουµε όλοι δανειστεί από τις επόµενες γενιές. Είναι ο εµπράγµατος και άυλος, περιουσιακός ενεργειακός, πολιτισµικός, περιβαλλοντικός πλούτος της πατρίδας µας. Και είναι ύψιστη ηθική
υποχρέωση η διαφύλαξή του.
Πριν συνεργήσετε, λοιπόν, µε σύγχρονους µαυραγορίτες, να
θυµάστε ότι οι ευθύνες για το δροµολογούµενο ξεπούληµα δεν
είναι µόνο πολιτικές. Είναι και ποινικές και αστικές και θα αναζητηθούν. Θα περιµένω γι’ αυτές τις ευθύνες, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Πρωθυπουργέ, να υλοποιήσετε ασµένως τις
εξαγγελίες σας για άρση της βουλευτικής ασυλίας και για αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών. Γιατί γι’ αυτήν την καταστροφή θα απολογηθείτε προς τον ελληνικό λαό. Και τότε δεν
θα σας φθάσουν ούτε τα πέντε σηµεία ούτε τα εννέα βήµατα
ούτε τα δέκα συν οκτώ µέτρα ούτε οι τέσσερις λέξεις ούτε οι
επτά πληγές του Φαραώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, δεχθήκατε και εσείς την
τρόικα, η οποία εξέφρασε µάλιστα την ικανοποίησή της, την ώρα
που η κατάσταση της Δικαιοσύνης στη χώρα µας αποτελεί όνειδος για ένα κράτος δικαίου. Οι πολίτες στοιβάζονται σε άθλιες
αίθουσες και βιώνουν τραυµατικά την αρνησιδικία, την αδικία και
την κακοδικία. Οι ευσυνείδητοι δικαστές εµποδίζονται από το να
εκπληρώσουν το καθήκον τους, ενώ εντελώς ακατάλληλοι δικαστές παραµένουν στη θέση τους ή και προάγονται. Η λειτουργία
της Δικαιοσύνης επαφίεται στον πατριωτισµό ορισµένων δικαστικών υπαλλήλων, που καταβάλλουν εξ ιδίων τα απαιτούµενα για
τις υλικοτεχνικές ανάγκες. Και οι δικηγόροι, συλλειτουργοί και
θεµατοφύλακες της Δικαιοσύνης και υπερασπιστές των πολιτών,
είναι πια µία νέα εξαθλιωµένη κοινωνική τάξη χάρη στους µνηµονιακούς σας νόµους.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ευθέως το εξής: Θα επιτρέψετε η Δικαιοσύνη στη χώρα µας να επιτηρείται και να εποπτεύεται από την
τρόικα ως προϊόν που πρέπει να γίνει ανταγωνιστικό; Θα διατηρήσετε ή θα καταργήσετε τον εκτρωµατικό νόµο που επέβαλε
δυσθεώρητα χαράτσια 300 ευρώ σ’ αυτούς που αναζητούν το
δίκιο τους, φορολογώντας την άσκηση των πιο θεµελιωδών δικαιωµάτων; Θα συνεχίσετε την ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης
µε ειδικούς συµβούλους της ανάκρισης και εκχώρηση δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι θα κάνετε µε τις αποφάσεις
των ειρηνοδικείων που έκριναν αντισυνταγµατικές τις περικοπές
µισθών; Θα τις σεβαστείτε ή θα τις προσβάλλετε; Ο κ. Ρουπακιώτης και ο κ. Αθανασίου υπαινίχθηκαν ότι θα πρέπει να γίνουν
σεβαστές, αλλά οι διαρροές από το Υπουργείο Οικονοµικών
αναγγέλλουν ένδικα µέσα απ’ αυτά που κατήγγειλε ο Υπουργός
Δικαιοσύνης. Θα προστατεύσετε νοµοθετικά τους υπερχρεωµένους ή θα τους εγκαταλείψετε σε δικαστικούς αγώνες µε δικασίµους του 2015 και του 2017;
Τι θα πράξετε, επίσης, για τις καταγγελίες παρεµβάσεων από
ιθύνοντες της Δικαιοσύνης και της Κυβέρνησης σε υποθέσεις
που αφορούσαν τον πρώην Πρωθυπουργό και επιτετραµµένους
του πολιτικού συστήµατος; Θα συνεχίσουν να προΐστανται υπηρεσιών και επιτροπών του Υπουργείου διαβλητά πρόσωπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνεχίσουν δικαστές να µπαινοβγαίνουν στα υπουργικά
γραφεία και να νοµοθετούν αντί της Βουλής, φαινόµενο που αποθεώθηκε επί κυβέρνησης Παπαδήµου;
Κύριοι της Κυβέρνησης, η υποκρισία σας προκαλεί αποστροφή. Προσπαθείτε να παραστήσετε την «Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας», αλλά δεν είστε παρά µία κυβερνητική κοµµατική κοινοπραξία µε έργο σας την καταστροφή της χώρας. Προεκλογικά
επιτεθήκατε συντονισµένα στο ΣΥΡΙΖΑ για πολυφωνία. Τι να πει
κανείς σήµερα για τη δική σας πολυγλωσσία που παράγει αυτήν
την ασύλληπτη κακοφωνία και µας έχει αφήσει άφωνους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, δεν
ολοκληρώνετε όµως!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω µε µία αναφορά στον κ.
Βενιζέλο, ο οποίος χτυπώντας το χέρι του στα έδρανα και αυτής
της Βουλής, αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως «ελληνική περίπτωση». Κύριε Βενιζέλο, όταν αναφέρεστε στην Ελλάδα, θα αναφέρεστε στην ελληνική τραγωδία. Και επειδή αυτήν την ελληνική
τραγωδία δηµιουργήσατε και προκαλέσατε, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, δεν σας έχω καµµία εµπιστοσύνη και δεν θα σας δώσω
ψήφο εµπιστοσύνης.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου για πέντε
λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την
προεκλογική περίοδο σε ένα χωριό της Λακωνίας ρώτησα τους
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συγκεντρωµένους πολίτες «τι θα θέλατε από την καινούργια κυβέρνηση;» και απάντησαν όλοι οµόφωνα «ισονοµία», δηλαδή να
εφαρµόζονται οι κανόνες και οι νόµοι ίσα για όλους! Οι πολίτες
της Λακωνίας έκαναν την υπέρβασή τους και για πρώτη φορά
έστειλαν στο Κοινοβούλιο µία γυναίκα. Ελπίζω, λοιπόν και το Κοινοβούλιο να κάνει την υπέρβασή του και να δώσει ξανά αυθεντικά αναβάθµιση του ρόλου του Βουλευτή! Μέσα από την
αναβάθµιση του ρόλου του Βουλευτή και µέσα από τη µη διάκριση Βουλευτών δύο ταχυτήτων, θα µπορέσουµε να βρούµε
ξανά αυτό που οι Έλληνες πολίτες ζητούν, δηλαδή όλοι ίσοι παντού σε όλα τα όργανα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας διέρχεται µία βαθιά
και πολύµορφη κρίση. Είναι κρίση πολιτική, αφού το πολιτικό µας
σύστηµα κλυδωνίζεται διαβρωµένο από το λαϊκισµό, νοθευµένο
από την ιδιοτέλεια, παραµορφωµένο από τη µικροπολιτική. Είναι
κρίση κοινωνική, αφού η κοινωνική µας συνοχή κλυδωνίζεται από
τα οικονοµικά προβλήµατα που περιθωριοποιούν, που οδηγούν
επικίνδυνα στην έρηµο του κοινωνικού αποκλεισµού πολλούς
συµπολίτες µας. Τέλος, είναι κρίση οικονοµική, γιατί η εθνική µας
οικονοµία στροβιλίζεται σε µία δίνη χωρίς σταµατηµό, µε την
ανεργία σε πρωτοφανή για τα µεταπολιτευτικά χρονικά επίπεδα,
µε την ύφεση απελπιστικά επίµονη και ολοένα και περισσότερο
καταστροφική, µε τα λουκέτα στην αγορά να σβήνουν ελπίδες
και να συντρίβουν όνειρα, µε συνταξιούχους, επιχειρηµατίες,
ανέργους να οδηγούνται στην αυτοκτονία, µε την εγκληµατικότητα και την ανασφάλεια να εδραιώνουν τον τρόµο και να στερούν την ελευθερία, µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση παρά τις
θυσίες και παρά τις προσπάθειες να βρίσκεται διαρκώς στη ζώνη
κινδύνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται όραµα.
Άκουσα προηγουµένως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ να λέει: «Ποιο είναι το όραµά σας;». Το όραµα δεν µπορεί
να αποτελεί µεµονωµένη στρατηγική κοµµάτων ή κυβερνήσεων.
Το όραµα µιας χώρας χρειάζεται πολιτική ηγεσία ικανή να εµπνευστεί, ικανή να στηρίξει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και πρέπει αυτό να διατρέχει οριζόντια όλο το πολιτικό φάσµα. Οι στόχοι
µιας χώρας δεν συµπίπτουν απαραιτήτως µε στόχους κοµµάτων.
Σε όλα τα πολιτικά κόµµατα, όµως, όπως και στην κοινωνία,
υπάρχουν πατριωτικές, προοδευτικές και θαρραλέες δυνάµεις
που µπορούν να βρουν αυτά που µας ενώνουν και να παρακάµψουν αυτά που µας χωρίζουν. Υπάρχει, όµως, ένας όρος απαράβατος, να αφήσουµε πίσω µας τον κακό δαίµονα της Μεταπολίτευσης. Τέλος ο λαϊκισµός, τέλος η ανεύθυνη υποσχεσιολογία.
Να κοιτάξουµε µπροστά και να θυµηθούµε τη ρήση ενός µεγάλου Λάκωνα, ενός µεγάλου Έλληνα φιλόσοφου, του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος µίλαγε για την «πολιτική µιας µεγάλης
γραµµής». Μια τέτοια πολιτική χρειαζόµαστε, µε στρατηγική στόχευση σήµερα, µε όραµα για την Ελλάδα, µε προσανατολισµό
για τους Έλληνες, µε ελπιδοφόρες προοπτικές για τη νέα γενιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής µας οφείλει να είναι η επανατοποθέτηση της Ελλάδας στο
διεθνές περιβάλλον ως µιας χώρας ισχυρής στην Ευρώπη. Πρέπει να ξαναγίνει πάλι η σχέση ισότιµου εταίρου και όχι αναξιοπρεπούς οφειλέτη προς έναν απαιτητικό δανειστή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Συντοµεύω, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερη προτεραιότητά µας οφείλει να είναι η ολόπλευρη
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας. Τρίτη, η δηµιουργία ισχυρού ιστού συγκράτησης της κοινωνικής συνοχής. Τέταρτη προτεραιότητα, είναι η ριζική µεταρρύθµιση και λειτουργικός
εκσυγχρονισµός του κράτους. Πέµπτη, η τολµηρή µεταρρύθµιση
του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Τέλος, έκτη προτεραιότητά
µας οφείλει να είναι ο επανεκδηµοκρατισµός του πολιτικού µας
συστήµατος, η ηθική επαναθεµελίωση της πολιτικής.
Έχουµε σήµερα όσο ποτέ ανάγκη να θυµηθούµε τη ρήση του
Πόπερ, να «ηθικοποιήσουµε την πολιτική και όχι να πολιτικοποιήσουµε την ηθική». Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται βραχυπρόθεσµες κινήσεις άµεσης υλοποίησης, όπως η άρση των
προνοµίων Βουλευτών και κοµµάτων, που ενοχλούν το αίσθηµα
δικαίου των πολιτών. Απαιτείται η δέσµευσή µας για την πραγ-
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µατοποίηση µιας βαθιάς ριζοσπαστικής αλλαγής, µε τροποποίηση, όπου χρειάζεται, των υφιστάµενων συνταγµατικών διατάξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το στοίχηµά µας σήµερα είναι
να αποδείξουµε ότι παρά την κρίση µπορούµε να βγούµε από
αυτή τη δοκιµασία πιο δυνατοί, από το καµίνι της κρίσης πιο ώριµοι, πιο αποφασισµένοι, περισσότερο ανθρώπινοι, να κτίσουµε
ό,τι έχει γκρεµιστεί, να διορθώσουµε τα λάθη µας, να παραδώσουµε στα παιδιά µας µια πατρίδα καλύτερη από αυτή που παραλάβαµε. Αυτό είναι το δικό µας χρέος. Αυτό είναι το χρέος της
Κυβέρνησης, στην οποία και παρέχω ψήφο εµπιστοσύνης και ελπίζω να βρει τη δύναµη να υπερβεί τις δυσκολίες και να συνθέσει
το αναγκαίο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μανώλης Γλέζος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτές και Βουλευτίνες του ελληνικού Κοινοβουλίου. Εδώ, διακόνευσαν πάρα
πολλοί σηµαντικοί παράγοντες της πολιτικής ζωής της χώρας.
Ας µου επιτραπεί, προσωπική εκτίµηση, να αποτίσω φόρο τιµής
στον Ισαάκ Λαυρεντίδη της Νέας Δηµοκρατίας, στον Σάκη Πεπονή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, στον Κώστα
Λουλέ του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και στον Λεωνίδα
Κύρκο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Εσωτερικού.
Πολλά ακούστηκαν. Το µεγάλο ερώτηµα είναι ποιοι παράγοντες, ποιες αιτίες µάς έφεραν εδώ.
Με συνέχεια, η, από εδώ και χιλιάδες χρόνια, οµηρική φράση:
«Τις ώδ’ ήγειρε, τίνα χρειώ τόσον ίκει», δηλαδή, «ποιος είναι
αυτός που µας κάλεσε εδώ, ποια ανάγκη τον οδήγησε και µας
έφερε εδώ». Όλους, βέβαια, κάτι µας συγκάλεσε και µας έφερε
εδώ. Η αγωνία του λαού µας, όπως αποτυπώθηκε από όλες τις
πλευρές, η τραγωδία του, η ανάγκη επιβίωσης και ύπαρξής του,
οι αυτοκτονίες, ο υποσιτισµός, η ανεργία, η µετανάστευση ιδιαίτερα των νέων, το κλείσιµο των καταστηµάτων, η εγκληµατικότητα, η υποδούλωση της χώρας.
Δεν θέλω να αµφισβητήσω τις προθέσεις κανενός. «Μας ενώνει το µέλλον αυτού του τόπου», είπε ο Πρωθυπουργός. Όµως,
υπάρχει ένα ερώτηµα. Κρίση λένε όλοι. Σύµφωνοι. Κρίση τίνος;
Αυτό είναι τώρα, ότι πέφτουµε έξω στο θέµα της διάγνωσης και
της συνταγής για τη διάγνωση, τι πρέπει να δοθεί. Δηλαδή, υπάρχει η εξής περίπτωση και απευθύνοµαι σε έναν-έναν προσωπικά
στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου και τα ρωτώ: Την κρίση
την προκάλεσε ο ελληνικός λαός; Την κρίση τη δηµιούργησε ο
ελληνικός λαός; Την κρίση την τροφοδοτεί ο ελληνικός λαός;
Γιατί, να πληρώνει τις συνέπειες της κρίσης ο ελληνικός λαός;
Σε αυτό θέλω συγκεκριµένη απάντηση. Προσέξτε, µπορείτε
τώρα να το αποφύγετε, αλλά επειδή µε ξέρετε πολλοί από εσάς,
δεν πρόκειται να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Θέλω απάντηση:
Ποιος προκάλεσε την κρίση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
Και επειδή πολλά λέγονται γύρω από το θέµα, ο ασθενής
ποιος είναι; Το τραπεζικό κεφάλαιο είναι; Ο λαός είναι; Ποιος
είναι ο ασθενής και ποια είναι τα αίτια που προκάλεσαν την ασθένειά του και ποια συνταγή του δίνουµε; Μήπως τυχόν έχουµε διαπιστώσει -φέρνω ένα παράδειγµα από την ιατρική- φυµατίωση
εσχάτης µορφής και του βάζουµε βεντούζες; Είναι µία περίπτωση, ας πούµε. Τι του κάνουµε του αρρώστου; Εδώ όλοι λέµε
ότι είναι άρρωστος. Τι του κάνουµε;
Θα ήθελα, για να µην πάρω πολύ χρόνο, να συντοµεύσω. Περίµενα από εσάς, αν όχι τη «Σεισάχθεια», αφού λέτε ότι υπάρχει
χρέος, να πείτε τουλάχιστον χρεοστάσιο. Γιατί δεν ζητάτε χρεοστάσιο; Και αν δεν κάνετε χρεοστάσιο, γιατί δεν ζητάτε βοήθεια;
Η Γερµανία το 1953 ζήτησε βοήθεια και της την έδωσαν το 1953.
Δεν δικαιούται η Ελλάδα βοήθειας; Αυτό είναι το τεράστιο θέµα.
Ως προς την προσπάθεια σύγκλισης των δύο παραγόντων, του
δικοµµατισµού, κατά τη γνώµη τη δική µας, προσπαθήστε να
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αποδείξετε το εναντίον. Εσείς κυβερνούσατε τον τόπο όλα αυτά
τα χρόνια. Δεν τον κυβερνούσαµε εµείς. Καλώς κάνατε και συγκλίνατε. Πήρατε παράδειγµα από τους ιµπεριαλιστές, οι οποίοι
αντί να µαλώνουν µεταξύ τους, έφτιαξαν το G8. Ενώθηκαν για
να υποτάξουν τον κόσµο. Το περίεργο είναι τι θέλει η ΔΗΜΑΡ και
ακολουθεί. Αυτό είναι το περίεργο.
Άκουσα µία άποψη, εδώ, ότι «αυτό που κάνουµε, το κάνουµε
και δεν θα µετανιώσουµε ή κι αν µετανιώσουµε, κάτι πρέπει να
κάνουµε». Δηλαδή ειλικρινά περιµένετε να µετανιώσετε; Τι σας
σπρώχνει; Θέλετε να αµαρτήσετε για να µετανιώσετε και µετά
να ζητήσετε τη θεία συγγνώµη, τη λαϊκή συγγνώµη; Είναι αδύνατον να συγχρωτιστώ µε αυτήν την αντίληψη.
Βλέπω ότι ο χρόνος έχει περάσει. Θα ήθελα να ξέρω, επειδή
υπάρχει µετανάστευση και πάνε πολλοί νέοι Έλληνες στο εξωτερικό, τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή µε αυτούς τους νέους, στις
χώρες που θα πάνε. Θα στείλει εντολή στους οµοϊδεάτες της να
τσακίσουν τους Έλληνες µετανάστες, που βρίσκονται σε ξένη
χώρα; Μου κάνει εντύπωση!
Όταν όµως ανατρέξω στο παρελθόν θυµάµαι ότι η πρώτη ναζιστική οργάνωση που σχηµάτισαν εδώ οι Γερµανοί λεγόταν
ΕΣΠΟ που σήµαινε Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση.
Τα γραφεία της τα ανατίναξε η ΠΕΑΝ, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Νέων, µε επικεφαλής τον Περρίκο που τον εκτέλεσαν.
Αυτό το λέω για να θυµόµαστε και να µην ξεχνάµε.
Δηλαδή η χρησιµοποίηση ονοµάτων, η χρησιµοποίηση στόχων, που δήθεν εξυπηρετούν το λαό, είναι µία µέθοδος την οποία
εφάρµοσε ο Γκέµπελς από πάρα πολλά χρόνια πριν.
Με την ελπίδα, αγαπητοί φίλοι, ότι όλοι µαζί -δεν έχουµε καµµία αντίρρηση, πονάµε αυτόν τον τόπο- να πάµε µπροστά, να το
αποδεχθώ. Το είπε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- ότι «έχουµε ανάγκη από µία µεγάλη επανάσταση». Σύµφωνοι. Τι επανάσταση όµως; Έχουµε
ανάγκη από µία µεγάλη επανάσταση, που θα φέρει το λαό στην
εξουσία. Ας γίνει από όλους κατανοητό. Κάτι καινούργιο γεννήθηκε στον τόπο µας µε τις δύο τελευταίες εκλογές και αυτό το
καινούργιο είναι ότι, θέλουµε δεν θέλουµε, ο λαός θα έρθει στην
εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ο λαός ξεκινάει αυτήν την πορεία και οπωσδήποτε θα πετύχει.
Αυτή είναι η µεγάλη επανάσταση που ζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Με την πεποίθηση ότι εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ,
το ρόλο που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός θα τον φέρουµε σε
πέρας, ευελπιστώ ότι θα ανταποκριθούµε, γιατί, αν δεν ανταποκριθούµε κι εµείς, θα µας πάρει ο διάολος και θα µας σηκώσει
όλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργος Ντόλιος για
πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου ένα
σχόλιο το οποίο έχει σχέση µε την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κουίκ, για
τη Θράκη.
Θέλω να πω ότι εµείς οι Θρακιώτες, µε θετικό τρόπο ακούµε
όλες τις πολιτικές παρεµβάσεις, τις επισηµάνσεις που έχουν
σχέση µε την περιοχή µας. Θέλουµε όµως να ζητήσουµε οι παρεµβάσεις να γίνονται όχι µε επιπόλαιο τρόπο, αλλά να γίνονται
µε ψύχραιµο λόγο γιατί πολλές φορές ο επιπόλαιος λόγος, η έλλειψη γνώσης όλων των ζητηµάτων φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα. Για να συνεχίσω το σχόλιο, θέλω να πω ότι
υπήρξε και µία απρέπεια από τον κ. Κουίκ. Η απρέπεια αφορά το
συνάδελφό µου κ. Χατζή Οσµάν. Εν απουσία του αναφέρθηκε µε
προσβλητικό τρόπο στο συνάδελφο Βουλευτή και βεβαίως αυτό
δεν ανασκευάστηκε από κανέναν.
Επιτρέψτε µου κι ένα άλλο σχόλιο σε σχέση µε τη συζήτηση.
Έχω τη γνώµη ότι η συζήτηση σε πολύ µεγάλο βαθµό διεξήχθη
σαν να µην έχει συµβεί τίποτα στην πατρίδα µας, σαν να είναι
όλα φυσιολογικά. Θα έλεγα ότι αν κάποιοι πολίτες παρακολουθούν περιστασιακά τη συζήτηση στη Βουλή, θα µπορούσαν να
εξάγουν και αισιόδοξα συµπεράσµατα για την κατάσταση στην
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πατρίδα µας, αφού µας βλέπουν να αντιπαρατιθέµεθα για θέµατα δευτερεύοντα σαν να έχει κλείσει ο κύκλος της κρίσης, σαν
να µπαίνουµε σε µία νέα περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας
έχουµε ξεπεράσει τη µεγάλη δυσκολία, ενώ συµβαίνει ακριβώς
το αντίθετο.
Έχω τη γνώµη ότι ένας νέος πολιτικός κύκλος ανοίγει στην πατρίδα µας που σηµατοδοτείται από το σχηµατισµό Κυβέρνησης
συνεργασίας για πρώτη φορά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.
Ο σχηµατισµός αυτός καθαυτός της Κυβέρνησης αποτελεί ανταπόκριση στο µήνυµα των εκλογών και της 6ης Μαΐου και της
17ης Ιουνίου, καθολικό αίτηµα, θα έλεγα, εκ µέρους του ελληνικού λαού που εκφράζεται µε το ρήµα «συνεννοηθείτε». Ήταν ως
ένα βαθµό αναγκαστικός ο σχηµατισµός αυτής της Κυβέρνησης.
Δεν θα µπορούσε να οδηγηθεί η χώρα ξανά σε εκλογές, γι’ αυτό
λέω ότι ήταν αναγκαστικός. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι αυτός
ο νέος κύκλος σηµατοδοτεί και µία νέα λογική που είναι αναγκαία, ένα νέο τρόπο σκέψης στην πολιτική ζωή του τόπου.
Την απόλυτη αλήθεια δεν την κατέχει κανείς. Τα προγράµµατα
των κοµµάτων δεν αποτελούν ευαγγέλια, Βίβλο δεν αποτελεί κανένα πρόγραµµα. Ο κοινός τόπος είναι το ζητούµενο, είναι η
απαίτηση, νοµίζω, του ελληνικού λαού.
Τέθηκαν σειρά ζητηµάτων στη συζήτηση στη Βουλή και θα
έλεγα ότι µπορούµε να επισηµάνουµε κάποια ζητήµατα αντιπαράθεσης. Υπήρξε αντιπαράθεση για το εάν τελικά θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση της δανειακής σύµβασης ή όχι. Ναι, θα γίνει
επαναδιαπραγµάτευση. Υπάρχει, εµπεριέχεται στο περιεχόµενο
της δανειακής σύµβασης η έννοια της αναθεώρησης και βεβαίως
της αναδιαπραγµάτευσης.
Υπάρχουν σηµεία τα οποία συζητήθηκαν κατά κόρον:
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όπου νοµίζω ότι υπάρχει
µία σηµαντική αλλαγή -και την επισηµαίνω µε θετικό τρόπο- εκ
µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει «ναι στην ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, εφόσον αυτή γίνει µέσω του EFSF µετά την απόφαση
της 29ης Ιουνίου». Αναθεώρηση µακροοικονοµικών στόχων λόγω
της µεγαλύτερης από την προβλεφθείσα ύφεση, δηλαδή επιµήκυνση. Κι εδώ νοµίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος. Αναδροµική
συµµετοχή της ΕΚΤ –στόχος εννοώ- δια των οµολόγων που κατέχει στο PSI. Επίσης είναι ένα σηµείο στο οποίο µπορούµε να
συµφωνήσουµε. Έτσι µπορούµε να εκπέµψουµε αισιόδοξα µηνύµατα. Επαναγορά οµολόγων στη δευτερογενή αγορά από τα
ασφαλιστικά ταµεία και από τους ιδιώτες οµολογιούχους. Δεν
νοµίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να διαφωνήσουµε.
Το δεύτερο ζήτηµα στο οποίο στάθηκαν αρκετοί συνάδελφοι
είναι το θέµα των µεταρρυθµίσεων. Θα πρέπει να πούµε ότι δεν
ξεκινάµε από το µηδέν. Θα πρέπει να µιλήσουµε θετικά για µία
σειρά µεταρρυθµίσεων οι οποίες έγιναν. Δεν θα κάνω αυτήν την
ώρα αναφορά, δεν υπάρχει χρόνος εξάλλου, για το ότι µεταρρυθµίσεις υψηλής πολιτικής αξίας δεν ψηφίστηκαν από µία σειρά
κοµµάτων στην προηγούµενη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι ελάχιστος ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει να κάνουµε αναφορά στις µεταρρυθµίσεις που είναι
ώριµες, για παράδειγµα στην ανάγκη της µεταρρύθµισης στο δηµόσιο τοµέα. Άκουσα χθες τον κ. Μανιτάκη ο οποίος µε ξεκάθαρη σκέψη, καθαρό λόγο, σαφές χρονοδιάγραµµα είπε ότι θα
πρέπει να προχωρήσουµε µε ταχύτατους ρυθµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Έκανε µάλιστα και µία αιχµή για καθυστέρηση την οποία εκλαµβάνω µε θετικό τρόπο γιατί φαίνεται ότι
είναι αποφασισµένος να συνεχίσει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ταχύτητες.
Θέλω όµως να πω ότι αυτή η µεγάλη µεταρρύθµιση, κύριε
Υπουργέ, συνοδεύεται από τρεις αρνητικές παραµέτρους.
Η µια παράµετρος είναι ότι το έµψυχο δυναµικό της χώρας του
δηµόσιου τοµέα είναι εξουθενωµένο, απαξιωµένο, πενόµενο και
ανασφαλές. Πραγµατικά είναι δύσκολο να το εµπνεύσουµε. Συγχρόνως, είναι απορφανισµένο λόγω αποφάσεων που οδήγησαν
άξια στελέχη σε αποχωρήσεις λόγω οριζόντιων αποχωρήσεων.
Βεβαίως, είναι ένα έµψυχο δυναµικό, το οποίο δεν ανανεώνεται
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-δεν µπαίνει νέο έµψυχο δυναµικό- δεν εµπλουτίζεται µε γνώσεις
που έχουν τα νέα παιδιά και που προσφέρουν τα πανεπιστήµια
της χώρας. Δεν ανανεώνεται έτσι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι στο έµψυχο δυναµικό µε το οποίο καλούµαστε
να συνεργαστούµε για να κάνουµε µια από τις πιο κρίσιµες µεταρρυθµίσεις της χώρας δεν του έχει µείνει ψυχή. Ελπίζω στην
αυθεντικότητά σας και στον αυθεντικό τρόπο µε τον οποίο εκφράζεστε. Νοµίζω ότι σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις που όλοι συµφωνούµε είναι αναγκαίο να αναδείξουµε αυτήν τη συµφωνία και
να καλέσουµε τους δηµόσιους λειτουργούς να συµµετέχουν σε
αυτήν την προσπάθεια που έχει σχέση µε τη σωτηρία της πατρίδος µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρακαλώ πολύ, να
το εκθέσω µόνος µου το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα το εκθέσετε εσείς και
το Προεδρείο θα κρίνει αν τίθεται θέµα προσωπικό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας παρακαλώ πολύ,
ανοίξτε µου το µικρόφωνο.
Θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο στον κ. Ντόλιο ότι εγώ δεν
είµαι απουσιολόγος της Βουλής για να γνωρίζω, ποιοι είναι εδώ
και ποιοι όχι. Ένα το κρατούµενο.
Δεν αναφέρθηκα εν τη απουσία του µόνο στον κ. Χατζη Οσµάν,
αλλά και στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονοµικών και
στον Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, όποιος απουσιάζει να µην
αναφερόµαστε στο τι κάνει. Αυτή είναι προφανώς η δική του η
άποψη. Με συγχωρείτε.
Δεύτερον, δεν είπα κάτι νοµίζω το οποίο τον έθιγε. Είπα απλά
τη φωτογραφία για να του υπενθυµίσω, ποια άλλη οµπρέλα θα
του στείλω για να προστατεύει τον Τούρκο Πρέσβη. Αυτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, πολιτική κριτική ήταν. Δεν νοµίζω ότι τίθεται θέµα προσωπικού.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Επίσης, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ
να µιλάει για το συγκεκριµένο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουίκ, δεν υπάρχει
προσωπικό θέµα. Εκθέσατε, παρά τον Κανονισµό, όχι ποιο είναι
το προσωπικό θέµα, αλλά πήρατε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μα, κύριε Πρόεδρε,
µε έψευξε. Είπε περίπου ότι ήταν απρεπής η συµπεριφορά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτά τα τεχνάσµατα
–ξέρετε- θα πρέπει κάποτε να σταµατήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουίκ, σας παρακαλώ πολύ. Το θέµα έχει τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µια
κουβέντα.
Η αναφορά στις αποτυχίες άλλων στελεχών δεν έχει σχέση µε
το συγκεκριµένο συνάδελφο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε το λόγο, κύριε
συνάδελφε. Αυτά τα διευκρίνισα εγώ, κύριε συνάδελφε. Δεν χρειάζεται να αναφερθείτε και εσείς.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θάλασσα είναι η πηγή της
ζωής µας. Οι αλύγιστες, οι ατρόµητες ελληνικές ψυχές της ελληνικής ναυτοσύνης διεθνοποίησαν την οικονοµία, προώθησαν
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την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και προσέθεσαν διεθνές κύρος.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την εθνική µας υπεροχή
στις θάλασσες του κόσµου. Με το αστείρευτο καύσιµο της ναυτικής µας παράδοσης και τώρα µε την αποκατάσταση της σταθερότητας στην εθνική βάση φιλοδοξούµε και µπορούµε να
πλεύσουµε µε ασφάλεια στην ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η
χώρα.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Πρωθυπουργός «µε
το µυαλό και την καρδιά», όπως µας είπε προχθές, αποφάσισε
την επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την
επανασύνδεσή του µε το ιστορικό Λιµενικό Σώµα, µια απόφαση
που δικαιώνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σηµειώνει ότι η Ελλάδα, προκειµένου να αξιοποιήσει πλήρως το θαλάσσιο δυναµικό της, αλλά και να εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες
της θαλάσσιας ανάπτυξης πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη
διοικητική δοµή για τη ναυτιλία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Σας διαβεβαιώνω –και κυρίως τους Πειραιώτες συναδέλφουςότι στον Πειραιά, το πρώτο λιµάνι της χώρας που πρώτοι εποίκισαν Χιώτες και Υδραίοι έµποροι και ναυτικοί –µετά ήρθαν οι Μανιάτες- εµείς θα κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να
ανταποκριθούµε σε αυτήν την κορυφαία εθνική πρόκληση που
ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς, αναπτύσσει την οικονοµία, στηρίζει την κοινωνία και τους ξεχασµένους νησιώτες.
Αισθάνοµαι τιµή για την εµπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στο
πρόσωπό µου, αλλά και δέος για τις δυνατότητες που ανοίγονται
µπροστά µας. Θα αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες προς
όφελος όλων των Ελλήνων. Έχουµε πλήρη επίγνωση ότι αυτό
δεν είναι εύκολο.
Οι µέχρι πρόσφατα πρωτόγνωροι πειραµατισµοί έσπειραν δυσπιστία και απογοήτευση σε όλο τον κλάδο. Η ώρα της ελπίδας
και της εµπιστοσύνης φτάνει, δεν έφτασε ακόµα, αρκεί να κάνουµε δυο πράγµατα: Να διαγνώσουµε τα προβλήµατα σωστά,
χωρίς να υπολογίζουµε το πολιτικό κόστος και να δώσουµε αποτελεσµατικές λύσεις, αξιοποιώντας σωστά την κοινωνική και αναπτυξιακή σκοπιµότητα κάθε µιας από αυτές τις λύσεις. Μόνο έτσι
µπορούµε να αλλάξουµε δηµιουργικά. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο
θα πορευθώ στον Πειραιά.
Στην κατεύθυνση αυτή, καλώ κι από αυτό το Βήµα, όλους τους
θεσµικούς φορείς της ναυτιλιακής οικογένειας σε συστράτευση
µε συλλογική συνειδητοποίηση της παρούσας κατάστασης και
των προοπτικών που διανοίγονται µπροστά µας. Για το σκοπό
αυτό θα εργαστώ σκληρά από τη δεδοµένα προσωρινή µου
θέση. Και είµαι βέβαιος µαζί µε όλους τους εµπλεκόµενους ότι
θα προετοιµάσουµε τις αλλαγές.
Ο ανταγωνισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µεταξύ µας, ούτε µεταξύ των φορέων του κλάδου. Ο ανταγωνισµός
είναι µε τη διεθνή συγκυρία, µε τα προβλήµατα και µε το χρόνο,
το χρόνο που πρακτικά είναι ανύπαρκτος.Έντιµα και ανοιχτά θα
συµφωνήσω µε το πλαίσιο και τις ενέργειες για να πετύχουµε
κοινούς, εθνικούς, αναπτυξιακούς και περιφερειακούς στόχους.
Βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ενεργοποίηση, η αναβάθµιση και η βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Αυτό θα γίνει
στο πλαίσιο µιας κατάλληλης οργανωτικής δοµής και µιας αποτελεσµατικής διοίκησης της λειτουργίας του Υπουργείου. Κάθε
λέξη έχει την αξία της. Είναι, άλλωστε, γνωστές σε όλους οι αλλοπρόσαλλες επιλογές των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις
τους σε κάθε επίπεδο.
Πρώτη µας δουλειά, που ήδη έχει ξεκινήσει, είναι να συµµαζέψουµε, να ανασυγκολλήσουµε –αν θέλετε- τα κοµµάτια του
Υπουργείου, τα οποία τα βρήκα σε επτά διαφορετικά σηµεία
στην Κυβέρνηση και να προετοιµάσουµε τη νέα αυτή δοµή συνδυάζοντας την αποτελεσµατικότητα µε την εξοικονόµηση πόρων.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα δηµοσιεύει ετήσιο απολογισµό του έργου του καθώς και τον ετήσιο ισολογισµό εσόδων-εξόδων και από του χρόνου θα δηµοσιεύει και τον προγραµµατισµό του.
Ακολούθως, κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ διεξοδικά στα
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κρίσιµα θέµατα που θέλω να σας παρουσιάσω, τα οποία τα έχω
οµαδοποιήσει σε πέντε ενότητες αλληλένδετες αλλά µη ιεραρχηµένες. Πάνω απ’ όλα θέλω να σας ανακοινώσω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση µηχανοργάνωση
του Υπουργείου ως αποκλειστικό εργαλείο διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας, αλλά και για την οργανωµένη νοµική υποστήριξη. Το νοµικό έργο είναι τεράστιο και ένα κλασσικό Υπουργείο,
ένα κλασσικό δηµόσιο µε τις σηµερινές του δοµές δεν µπορεί να
το βγάλει πέρα.
Η πρώτη, λοιπόν, ενότητα από αυτές τις πέντε αφορά τη ναυτιλία, την ακτοπλοΐα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η πρωτοπόρος ναυτιλία, βασικός πυλώνας της οικονοµίας µας, είναι
ένας πλήρως διεθνοποιηµένος κλάδος µε ιστορικά και σύγχρονα
παραδείγµατα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που παράγει εισόδηµα
για τη χώρα και επιδεικνύει σε σηµαντικό βαθµό την κοινωνική
του ευθύνη, διαψεύδοντας τρανταχτά ορισµένες πολιτικές και
ιδεολογικές ιδεοληψίες, αλλά και αγκυλώσεις.
Θα αναφερθώ σε τρεις αγκυλώσεις: Πρώτον, η ελληνική ναυτιλία καταλαµβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσµια κατάταξη
και ελέγχει το 15% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Δεύτερον, η
ελληνική σηµαία καταλαµβάνει την έβδοµη θέση στην παγκόσµια
κατάταξη. Τρίτον, στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών του ευρύτερου ναυτιλιακού τοµέα απασχολούνται περίπου διακόσιες
χιλιάδες εργαζόµενοι. Δεν επιτρέπεται να προσβλέπουµε µόνο
στη διατήρηση αυτών των επιδόσεων.
Σηµειώνω το εξής : Μεταξύ 2010 και 2011 ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε. Τα υπό ελληνικής σηµαίας, όµως, πλοία µειώθηκαν. Εποµένως, προφανής στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση
της ελκυστικότητας της ελληνικής σηµαίας, του ελληνικού νηολογίου και της Ελλάδας ως τόπου εγκατάστασης ναυτιλιακών
εταιριών σε όλο το φάσµα της ναυτιλίας.
Κατ’ αρχάς, θα εγγυηθούµε τη σταθερότητα και τη διαχρονικότητα του συνταγµατικού και νοµικού πλαισίου που διέπει τη
ναυτιλία µε διττό στόχο: Την ενίσχυση της ελληνικής σηµαίας και
την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων.
Είµαστε δε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε άµεσα σε µία
νέα, ευέλικτη οργάνωση στο πρότυπο της υπηρεσίας µίας στάσης για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσµα της ναυτιλίας.
Για τον Πειραιά, την εθνική µας βάση, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ναυτιλίας, στόχος µας είναι η προσέλκυση και η ανάπτυξη υπηρεσιών. Θα εξετάσουµε επίσης τις παραµέτρους για
µακροπρόθεσµη –το υπογραµµίζω αυτό- µεταφορά των Ποσειδωνίων, της µεγαλύτερης ναυτιλιακής εκδήλωσης σε παγκόσµιο
επίπεδο στον Πειραιά.
Με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουµε θα στείλουµε ένα
ηχηρό µήνυµα στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ότι η χώρα
υπολογίζει και επενδύει σε αυτήν.
Επιπλέον, θα επιδιώξουµε έναν έντιµο και ανοιχτό διάλογο µε
τους εκπροσώπους της µε έναν επιπλέον στόχο: Την ισχυρότερη
σύνδεση των κεφαλαίων τους µε την εθνική οικονοµία, αλλά και
την περαιτέρω απορρόφηση του ναυτικού δυναµικού της χώρας
µας για την αναχαίτιση της ανεργίας στη στεριά.
Οφείλουµε, επίσης, να προωθήσουµε και να αναπτύξουµε
ισχυρή ναυτιλιακή διπλωµατία. Στο πλαίσιο αυτό µεγάλη σηµασία
έχει η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισµούς, για την προάσπιση των συµφερόντων της, τη συνέχιση διεθνών συµµαχιών αλλά και τη διαµόρφωση νέων που να
ταιριάζουν και µε τις άλλες πολιτικές µας.
Θα επιδιώξουµε, επίσης, τη διατήρηση πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του
κοινοτικού και εθνικού νηολογίου και τη δυνατότητα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία µας.
Παράλληλα, σε επίπεδο IMO θα επιδιώξουµε τη διαµόρφωση
νοµοθετικού πλαισίου για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ένα πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει ίσους
όρους δραστηριοποίησης διεθνώς. Στο σηµείο αυτό προτάσσω
την εναρµόνιση µε τις διεθνείς συµβάσεις και την εκπλήρωση
των κοινοτικών µας υποχρεώσεων και την ανάδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της σηµαντικότητας των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ναυτιλία σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως η πειρατεία και
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η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Θα είµαστε, επίσης, σε στενή επαφή µε την Κυπριακή Προεδρία και παράλληλα, από τώρα θα προετοιµάσουµε την Ελληνική Προεδρία η οποία έρχεται το πρώτο εξάµηνο του 2014.
Δεύτερο θέµα είναι η ακτοπλοΐα. Η ακτοπλοΐα βρίσκεται σε
κρίσιµη φάση, οριακή θα έλεγα. Η διασφάλιση της εδαφικής συνέχειας της χώρας επιτρέπει και ανάλογα ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την εφαρµογή νησιωτικής πολιτικής.
Παρ’ όλο που ο στόλος αναβαθµίστηκε την τελευταία δεκαετία,
οι εταιρείες σήµερα αντιµετωπίζουν σοβαρότατη κρίση. Μεταξύ
άλλων, η κρίση αυτή αποδίδεται στην ύφεση, αλλά και στις αυξηµένες διεθνείς τιµές των καυσίµων.
Επίσης, η έλλειψη πιστωτικών κανόνων κατά το παρελθόν εµφανίζεται για ορισµένες εταιρείες σήµερα ως απειλή. Αυτονόητοι
στόχοι είναι η εξυπηρέτηση των πάγιων µεταφορικών αναγκών
και του τουρισµού, καθώς και η καθιέρωση κανόνων που προάγουν τον ανταγωνισµό και διαµορφώνουν ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον. Η προσπάθειά µας θα επικεντρωθεί στον εξορθολογισµό του θεσµικού πλαισίου, καθώς και του δικτύου µε βάση
πραγµατικές ανάγκες.
Στην ακτοπλοΐα ουσιαστικό ρόλο έχει, επίσης, η βελτίωση της
λειτουργίας του κλάδου ελέγχου εµπορικών πλοίων. Θα δώσουµε λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα της ακτοπλοΐας, αλλά δεν
θα ξεχάσουµε και τα µικρά, αυτά που ταλανίζουν την καθηµερινότητα του νησιώτη.
Τρίτο θέµα: Ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Θα δώσουµε έµφαση στο
Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και
στην Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων. Υπάρχουν
στρατηγικές επιλογές. Στη βάση του επιτυχηµένου µοντέλου συνεργασίας όλων των Σωµάτων και υπηρεσιών ασφαλείας κατά το
διάστηµα των Ολυµπιακών Αγώνων, το Λιµενικό Σώµα θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται και να συµµετέχει σε κοινές διεθνείς
δράσεις και αποστολές.
Επίσης, θεωρώ σκόπιµο να αναφερθώ και στον τοµέα της θαλάσσιας αστυνόµευσης, όπου αναπτύσσεται τώρα η εφαρµογή
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου αστυνόµευσης και ελέγχου των
θαλασσίων συνόρων, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ από τη
στιγµή που θα ανακηρυχθεί, καθώς και των περιοχών γύρω από
τις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι νεοσύστατο το Υπουργείο Ναυτιλίας, δώστε µας την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλα «επειδή» είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Είναι πολλοί οι στόχοι, θα προσπαθήσω να συνοψίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συντοµεύσετε για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Αρωγός µας σε όλα αυτά είναι το ιστορικό Λιµενικό Σώµα που
ιδρύθηκε µε ένα διττό σκοπό, να προάγει την εµπορική ναυτιλία,
αλλά και να ασκεί την αστυνόµευση των θαλασσίων συνόρων. Το
Λιµενικό Σώµα επέστρεψε στο Υπουργείο. Ενιαία πλέον και συγκροτηµένα θα εκπληρώνει τη διπλή αποστολή του.
Μια δεύτερη ενότητα είναι η λιµενική πολιτική και η ανάπτυξη.
Πρώτο θέµα είναι ο θαλάσσιος τουρισµός. Με κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασµό και ειδικό θεσµικό πλαίσιο µπορούµε να αναδείξουµε την Ελλάδα σε παγκόσµιο κέντρο θαλάσσιου τουρισµού. Αυτό θα γίνει µε νέες χρηµατοοικονοµικές και αναπτυξιακές τεχνικές. Θα εκµεταλλευτούµε το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, αλλά και το νησιωτικό πλούτο της χώρας. Πρόκειται για
την επανάσταση του αυτονόητου, όπως είχε πει ο Αντώνης Σαµαράς, η οποία µπορεί να επεκταθεί και στην αυτονόητη, επίσης,
ανάπτυξη δικτύου µαρίνων σε συνδυασµό µε τουριστικά καταφύγια και αγκυροβόλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
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Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια για το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο και
τον Οίκο Ναύτου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δοθεί η ευκαιρία και άλλες φορές να τα πείτε αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Θα κλείσω µε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Η τρίτη ενότητα της παρέµβασής µου αφορά στους ναυτικούς.
Τα δοµικά προβλήµατα του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου οδήγησαν
σε τραγικά αδιέξοδα.
Κύριοι συνάδελφοι, σε συνεννόηση µε τους συναρµόδιους
Υπουργούς θα επιδιώξουµε να προσφέρουµε συνολικές υπηρεσίες µέσω του Οίκου Ναύτου, ιδίως στις περιοχές όπου παραδοσιακά υπάρχουν µεγάλες συγκεντρώσεις ναυτικών.
Για τη ναυτική εργασία –και κλείνω- σύγχρονη ναυτιλία χωρίς
πολιτισµένες συνθήκες και όρους ναυτικής εργασίας δεν νοείται.
Όµως αυτά δεν επιτυγχάνονται ούτε µε κλειστά λιµάνια ούτε µε
άδεια ναυπηγεία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εκλέχθηκα στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και
θεωρώ µεγάλη τιµή µου που βρίσκοµαι σε αυτό εδώ το Βήµα για
να εκπροσωπήσω τους συντοπίτες µου που µε εµπιστεύτηκαν
και µε έστειλαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι χρέος µου να
αναφέρω τα βασικά προβλήµατα της περιοχής µου και να
εστιάσω στα σηµαντικότερα.
Ξεκινώντας από την υπανάπτυξη και την έλλειψη υποδοµών
µαζί µε την ανεργία που µαστίζει τους ανθρώπους της περιφέρειας και προχωρώντας στην καθυστέρηση µεγάλων έργων υποδοµής και ανυπαρξίας παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, καθώς
και σχολικών κτηρίων, νοµίζω πως περιγράφω σε γενικές γραµµές την ήδη βαλτωµένη υπάρχουσα κατάσταση.
Επίσης, λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών, η Βόρεια Ελλάδα
και συγκεκριµένα το Κιλκίς, η ορεινή Χαλκιδική και όλος ο Νοµός
Θεσσαλονίκης το χειµώνα θα έχουν να αντιµετωπίσουν επιπλέον
και τη δραµατική αύξηση του πετρελαίου θέρµανσης µαζί µε την
άδικη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, λόγω της µη καταβολής του χαρατσιού που επέβαλε η µνηµονιακή Κυβέρνηση. Τι θα
γίνει, κύριοι, µε αυτούς τους ανθρώπους που όχι µόνο έχασαν
τις δουλειές τους, αλλά θα βρεθούν αντιµέτωποι και µε το δριµύ
χειµώνα;
Ο ανελέητος πόλεµος ξεκίνησε από διετίας εναντίον των Ελλήνων φορολογουµένων και θύµατα της πρωτοφανούς φοροκαταιγίδας είναι οι Έλληνες φορολογούµενοι που βιώνουν µε
θεαµατικό τρόπο τη δραµατική οικονοµική κατάσταση. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι δύο στους τρεις φορολογούµενους που
παραλαµβάνουν σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος, καλούνται να
πληρώσουν εξοντωτικά χαράτσια που αδυνατούν να καταβάλουν. Δεν αρκεί αυτό, αλλά απειλούνται µε κατασχέσεις σπιτιών
και ποινικές διώξεις. Οι προϊστάµενοι των οικονοµικών εφοριών
εκφράζουν φόβο ότι θα δηµιουργηθεί µια νέα γενιά οφειλετών
του δηµοσίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας των µειώσεων στα αφορολόγητα όρια και των αυξήσεων στους φορολογικούς συντελεστές, τη νύφη θα την πληρώσουν οι νοικοκύρηδες και οι
οικογενειάρχες και µάλιστα, πολύτεκνοι που έκαναν το έγκληµα
να φέρουν στον κόσµο πολλά Ελληνόπουλα, γιατί για τους ειδήµονες του νέου φορολογικού συστήµατος το να έχει κανείς
πολλά παιδιά αποτελεί τεκµήριο.
Θα ήθελα να σταθώ σε µια είδηση που µας δείχνει το µέγεθος
της σύγχρονης αναίµακτης γενοκτονίας του Έθνους µας. Είναι
ανατριχιαστικά τα τελευταία απογραφικά στοιχεία που δείχνουν
µια Ελλάδα να έχει χάσει µέσα στην τελευταία δεκαετία ένα εκατοµµύριο Έλληνες και να είναι δηµογραφικά η χειρότερη περίοδος από το 1940. Το σχέδιο εξόντωσης και αφανισµού των
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Ελλήνων άρχισε πολλά χρόνια πριν και ολοκληρώνεται στις
µέρες µας. Δεν ξέρω τις επιβουλές και τις ευθύνες των έξωθεν
παραγόντων, αλλά κατηγορώ τους εγχώριους πολιτικούς ειδικά
των κοµµάτων εξουσίας, οι οποίοι ως σήµερα εθελοτυφλούν και
τηρούν σιγή ιχθύος για αυτό το µεγάλο εθνικό θέµα.
Αντίθετα, µε τους µνηµονιακούς νόµους φαίνεται να επιδιώκεται η επικείµενη αναίµακτη γενοκτονία της φυλής µας, η οποία
δείχνει να συρρικνώνεται και να οδεύει προς την εξαφάνιση στο
εγγύς µέλλον. Η εξαθλίωση που ζει ο Έλληνας σήµερα καθιστά
το θεσµό της οικογένειας αποτρεπτικό για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι προβληµατισµένοι δεν ρισκάρουν να τεκνοποιήσουν, αφού δυσκολεύονται να ζήσουν ακόµα και οι ίδιοι.
Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό έπαψε να υποστηρίζεται από
την πολιτεία η πολύτεκνη οικογένεια, ενώ η φυγή στο εξωτερικό
νέων ανθρώπων προς αναζήτηση καλύτερης τύχης µας καθιστά
µέρα µε τη µέρα έθνος γερόντων. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την
ανεξέλεγκτη και σκόπιµη, κατά τη γνώµη µου, λαθροµετανάστευση θα µας καταστήσει σύντοµα µειονότητα µέσα στην ίδια
µας την πατρίδα.
Εν κατακλείδι, τα χαράτσια οδηγούν τα νοικοκυριά σε πλήρη
οικονοµική ασφυξία. Σε µία περίοδο όπου οι µισθοί συρρικνώνονται, η ανεργία καλπάζει, πολλοί συµπατριώτες µας δεν θα
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα προς το ζην.
Το πιο εφιαλτικό σενάριο είναι για όσους δεν θα µπορούν να πληρώσουν τους υπέρογκους φόρους και θα βρίσκονται σε µόνιµη
βάση αντιµέτωποι µε κατασχέσεις στα εισοδήµατα και στα περιουσιακά τους στοιχεία.
Η νέα συγκυβέρνηση που προήλθε µετά τη 17η Ιουνίου έχει
ηθικό χρέος να αντιµετωπίσει µε ανθρώπινο και ευνοϊκό τρόπο
τα προβλήµατα των επιβαρυµένων νοικοκυριών και όχι µόνο να
τα ανακουφίσει από το τεράστιο βάρος που έχουν κληθεί να σηκώσουν. Είναι προφανές πως το δηµόσιο δεν θα µπορέσει να εισπράξει τις οφειλές µε δεδοµένο ότι ουκ αν λάβεις παρά του µη
έχοντος.
Πέραν της αύξησης των αφορολογήτων και της µείωσης των
συντελεστών, για τις οποίες ήδη έχει υπάρξει δέσµευση, επιβάλλεται να καταργηθούν τα χαράτσια και να ρυθµιστεί το θέµα των
οφειλών ώστε και στον κόσµο να δοθεί ανάσα και το κράτος να
καταφέρει να εισπράξει έσοδα.
Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή έως επικίνδυνη και χρειάζονται µέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί από
χθες γιατί το σήµερα φαντάζει να είναι πολύ αργά, ενώ σίγουρα
δεν θα υπάρχει αύριο.
Από την παράταξη των Ανεξάρτητων Ελλήνων µου ανατέθηκε
η αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για ποια παιδεία να µιλήσω και τι σχέδια
επί χάρτου να κάνουµε αν δεν υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα; Αν
συνεχιστεί αυτή η ανθελληνική πολιτική που σφαγιάζει την ελληνική οικογένεια, εκµηδενίζει τα όνειρα των παιδιών µας, δεν θα
έχουµε το δικαίωµα να µιλάµε εξ ονόµατος των νέων.
Ως εκ τούτου δεν µπορώ να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια
συγκυβέρνηση καταστροφής, φόβου, ισοπέδωσης, σε µια συγκυβέρνηση που ξεπουλάει το αύριο των παιδιών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθω στην εισήγησή
µου θεωρώ υποχρέωσή µου να κάνω ορισµένες πολιτικές αναφορές και ως Υπουργός και ως Γραµµατέας του κόµµατος της
Νέας Δηµοκρατίας.
Οι ακρότητες, τα ψεύδη και η δηµαγωγία δεν µπορούν, από
όπου κι αν εκφράζονται να πλήξουν τον Πρωθυπουργό της
χώρας, κ. Αντώνη Σαµαρά. Είναι πρακτικές που ανήκουν στο παρελθόν, δεν έχουν θέση στο σήµερα και δεν ταιριάζουν µε τον
αγώνα που κάνει η χώρα για να κερδίσουµε το µέλλον. Επιπροσθέτως, δεν εξυπηρετούν τέτοιες αναφορές τα συµφέροντα της
χώρας, αντιθέτως, εξυπηρετούν εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν η
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Ελλάδα να είναι µία αδύναµη χώρα.
Σε ό,τι αφορά τη θέση της κ. Παπαρήγα, τη διαβεβαιώνω ότι η
ελληνική Κυβέρνηση και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, πιστεύουµε,
εννοούµε και υπερασπιζόµαστε την ισονοµία και ισοπολιτεία.
Τρίτη παρατήρηση η οποία αφορά µια γενικότερη ατµόσφαιρα, η οποία επιχειρείται και πάλι να διαµορφωθεί στη χώρα:
ότι υπάρχουν µαγικές συνταγές ευτυχίας, ότι χωρίς να µπαίνει
κανείς στον κόπο να εξηγήσει για τις θέσεις του και τις προτάσεις του, από πού θα εξευρεθούν οι πόροι για να χρηµατοδοτηθούν, προτείνεται στην ελληνική κοινωνία να µετατρέψουµε την
οικονοµία και την πολιτεία σε µια χώρα νεοκοµµουνιστική, η
οποία δεν θα είναι και σε θέση να επιβιώσει.
Με την ευκαιρία να κάνω και ορισµένες πολύ σύντοµες αναφορές σε θέσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σχετικά µε την εξωτερική πολιτική.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική Κυβέρνηση και ο Υπουργός
Εξωτερικών κατεδίκασε τη στάση των Σκοπίων σε ό,τι αφορά την
ελληνική πρόταση και την ονοµασία για «erga omnes». Οµοίως
έχουµε αντισταθεί και καταδικάσει την όποια προσπάθεια εξοµοίωσης και εξίσωσης του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε τον
µουφτή.
Σε ό,τι αφορά το κυπριακό, καταδικάσαµε κατηγορηµατικά τη
στάση των Τουρκοκυπρίων και της γείτονας χώρας.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της ψήφου των οµογενών, θυµίζω
ότι η Νέα Δηµοκρατία από το παρελθόν έχει πάρει την πρωτοβουλία για νοµοθετική ρύθµιση και θα επιµείνουµε και στο µέλλον.
Έρχοµαι στα θέµατα του Υπουργείου Υγείας του οποίου έχω
τη τιµή µαζί µε τους συναδέλφους µου τον κ. Σαλµά και την κ.
Σκοπούλη να συγκροτούµε την πολιτική ηγεσία.
Παραλάβαµε το Υπουργείο στη δυσµενέστερη καµπή της σύγχρονης ιστορίας του όπως και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτή
η δυσµενέστερη καµπή αφορά και τον τόπο και γι αυτό γνωρίζουµε ότι η µακρά και έντονη οικονοµική κρίση και το τεράστιο
χρέος, τα συνακόλουθα κρίσιµα δηµοσιονοµικά προβλήµατα δυσχεραίνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούµεθα να υπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον. Περιορίζουν τις δυνατότητες
µας και καθιστούν καθοριστικής σηµασίας τις επιλογές µας για
το µέλλον.
Είµαστε αποφασισµένοι να επιβάλουµε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα του
συστήµατος για τις επόµενες δεκαετίες. Ένα σύστηµα προβληµατικό µετατρέπεται σε ορθολογικό σύστηµα στην οργάνωση,
στη λειτουργία, στη χρηµατοδότησή του.
Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι θα αξιοποιήσουµε το νοµοθετικό
πλαίσιο το οποίο µας κληροδότησε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία. Θέλω να επισηµάνω τη συµβολή του τέως Υπουργού και συναδέλφου κ. Λοβέρδου.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι στην προσπάθεια να υλοποιήσουµε τις διαρθρωτικές αλλαγές, να ανταποκριθούµε στις δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα, χρειάζονται όχι µόνο
τα εργαλεία πολιτικής, αλλά χρειάζεται να µεταρρυθµίσουµε και
το ίδιο το Υπουργείο και τους οργανισµούς του. Να µετατρέψουµε σε επιτελικό, καθοδηγητικό όργανο τις υπηρεσίες του
Υπουργείου, οι οποίες θα συµβάλλουν στην καλύτερη παροχή
υπηρεσιών υγείας αλλά και στον περιορισµό της σπατάλης των
δηµοσίων πόρων.
Ξεκαθαρίζω, άχρηστες και αντιπαραγωγικές γραφειοκρατικές
πρακτικές δεν έχουν πλέον θέση στο Υπουργείο. Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης και λειτουργικής ενσωµάτωσης των µονάδων υγείας και των φορέων όπως ήδη έχουν
δροµολογηθεί.
Θα ήθελα την προσοχή σας σε αυτό το σηµείο. Είναι κρίσιµης
σηµασίας η δέσµευσή µας για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ εντός του 2012. Δεν πρέπει
να υπερβούµε τα 2,880 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εδώ ακούγονται τα εύκολα επιχειρήµατα ότι δήθεν επιθυµούµε να αφήσουµε τους πολίτες χωρίς φάρµακο. Μην αποδέχεστε εύκολα αυτού του είδους την επιχειρηµατολογία. Να
σκεφτούµε όµως γιατί πρέπει να µειώσουµε τη φαρµακευτική δα-
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πάνη. Η φαρµακευτική δαπάνη είναι 240 εκατοµµύρια ευρώ το
µήνα. Το 2005 η φαρµακευτική δαπάνη ήταν 2,87 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2009 η ετήσια φαρµακευτική δαπάνη ήταν 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ερχόµαστε σήµερα να επιστρέψουµε στα
επίπεδα του 2005. Δεν είναι τόσο αθώα αυτή η αύξηση του παρελθόντος.
Επειδή δέχοµαι ότι όλοι µας σεβόµαστε το δηµόσιο χρήµα θα
πρέπει να είµαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί στην εύκολη κριτική
και σε αυτήν την επιχειρηµατολογία από όπου διαµορφώνεται
και εκπορεύεται.
Έχουµε ορισµένα εργαλεία πολιτικής: την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διεύρυνση της αγοράς των γενοσήµων, τη συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία. Ξέρουµε ότι αυτή η
πολιτική δεν µπορεί να εφαρµοστεί πλήρως από τη µία µέρα στην
άλλη. Και ζητήµατα τεχνολογίας αντιµετωπίζουµε και προβλήµατα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της. Ξέρουµε όµως ότι συναντά και αντιδράσεις. Αλλά θα επιµείνουµε γιατί αποτελεί τη
µόνη ασφαλή επιλογή για να µειώσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη.
Τις επόµενες µέρες θα συζητήσω µε τους εκπροσώπους των
φορέων της αγοράς υγείας. Να ξέρετε ότι θα τους µιλήσουµε ειλικρινά και έντιµα. Περιµένουµε από αυτούς τη θετική τους ανταπόκριση.
Στη σηµερινή Ελλάδα οι πάντες πρέπει να καταλάβουµε ότι ο
περιορισµός των δαπανών µπορεί να οδηγήσει στη βιωσιµότητα
του συστήµατος. Αντιθέτως, η αυθαίρετη επιβολή επιδιώξεων και
συµφερόντων οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην κατάρρευση
του συστήµατος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας
Βουλευτής που να φαντάζεται ότι η Ελλάδα θα έχει ένα σύστηµα
υγείας το οποίο δεν θα µπορεί να λειτουργήσει.
Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αποφασιστικότητα θα αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ. Ο ρόλος του είναι επιτελικός, ρυθµιστικός, διαπραγµατευτικός και ελεγκτικός. Αποτελεί
το βραχίονα της ασκούµενης πολιτικής του Υπουργείου Υγείας
και οι φιλοδοξίες µας γι’ αυτόν τον Οργανισµό είναι αυξηµένες.
Επίσης, είναι αναγκαία η λειτουργική διασύνδεση µε όλους τους
φορείς του συστήµατος υγείας και αυτό ισχύει για τον ΕΟΦ, το
ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΚΕΣΥ, όπως επίσης σηµαντικός είναι ο ρόλος και
άλλων φορέων, όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΕΚΕΠΥ, το ΕΚΑΒ, το ΣΕΥΠ το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας- και ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων.
Η δεύτερη κρίσιµη µάχη από την πολιτική ηγεσία, από την Κυβέρνηση, από όλους µας πρέπει να δοθεί στον περιορισµό της
δαπάνης και της σπατάλης δηµοσίου χρήµατος στη λειτουργία
των νοσοκοµείων. Θα υπάρξουν αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης. Η αξιολόγηση δεν θα αφορά µόνο αν υπάρχει δαπάνη για
το φάρµακο ή για την προµήθεια άλλων νοσοκοµειακών υλικών.
Θα εξεταστεί και η παραγωγικότητα και η ποιότητα και η ποσότητα των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν µε τους συγκεκριµένους οικονοµικούς πόρους.
Έχουµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε διαδικασίες που εµπεριέχουν θεσµοί, όπως το Παρατηρητήριο Τιµών, ή οι πληρέστερες διαδικασίες εκπόνησης και παρακολούθησης των
προϋπολογισµών και η υποχρεωτική εκπόνηση ισολογισµών και
απολογισµών των νοσοκοµείων. Για όλα αυτά χρειαζόµαστε την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που µας προσφέρει η τεχνολογία.
Προχωρούµε σε διασυνδέσεις µεταξύ των δυνατοτήτων των διαφόρων φορέων, όπως η ΗΔΙΚΑ, το ΙΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, που διασυνδέονται πλέον, διότι δεν µπορείς να βελτιώσεις τα πράγµατα, αν
δεν έχεις ακριβή εικόνα και αν δεν έχουν µετρηθεί δαπάνες, λειτουργίες και διαδικασίες.
Και βεβαίως γνωρίζουµε την υποχρέωση της πολιτείας να εξοφλήσει προϋπάρχουσες οικονοµικές υποχρεώσεις προς τους
γιατρούς, τους προµηθευτές, σε όλους όσους υποστηρίζουν
µέχρι σήµερα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Απέναντι σε αυτές τις
υποχρεώσεις είµαστε έτοιµοι, µε σταθερά, σίγουρα βήµατα, µε
την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης από αυτά τα οποία αναµένει να πάρει η ελληνική πολιτεία ως βοήθεια για να εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις της προς τρίτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)

177

Κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι λιγότερο από δύο λεπτά για να
συµπληρώσω τις σκέψεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βέβαια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Έχουµε µία
σηµαντική πρόκληση, να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες της
χώρας µας για να αναπτύξουµε τον τουρισµό υγείας. Είναι µια
αναπτυξιακή πολιτική στην οποία επενδύουµε φιλοδοξίες και
πίστη και θεωρούµε ότι θα φέρει αποτελέσµατα.
Μια δεύτερη πρόκληση η οποία µας δίνει τη δυνατότητα για
αναπτυξιακή πολιτική είναι η τεράστια ακίνητη περιουσία του
Υπουργείου. Και µη βιαστείτε, για να ακούσουµε αυτά τα περί
«ξεπουλήµατος». Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν είστε περισσότερο
εσείς υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και λιγότερο εµείς. Παρέλαβα µία µελέτη, η οποία είχε εκπονηθεί το 2006 µε χρήµατα
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι καταγεγραµµένα όλα
τα ακίνητα του Υπουργείου Υγείας. Δεν γνωρίζω πώς αξιοποιούνται µέχρι τώρα. Θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν σε συνεργασία µε
τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Και βεβαίως και µε διακοµµατική
συναίνεση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όποια στιγµή
ζητήσετε, θα έρθω για ενηµέρωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να ρωτήσετε τον Υπουργό
του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το 2006!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Όχι διακοπές, κύριε Παπαδηµούλη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Εδώ, κύριε
Παπαδηµούλη, υπάρχει µία µελέτη η οποία έχει εκπονηθεί. Οι
υπηρεσίες µού την έθεσαν υπ’ όψιν και σας λέω ότι αυτή η µελέτη θα αξιοποιηθεί.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισµό και την οργάνωση
των νοσοκοµείων είναι λυπηρό ότι ακόµα συζητούµε για προδιαγραφές οι οποίες έχουν θεσπιστεί το 1991 και θα πρέπει να εκσυγχρονίσουµε αυτήν τη νοµοθεσία και να µιλήσουµε στη χώρα
µας για το νοσοκοµείο του 2020 ή του 2030.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κλείνετε µε αυτό, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω, αφού ζητώ την εµπιστοσύνη των κυριών και
κυρίων συναδέλφων της Βουλής, ότι γνωρίζουµε τις αδυναµίες
του συστήµατος. Έχουµε προγραµµατικές θέσεις, έχουµε
όραµα. Θα είναι προοδευτική η υλοποίηση των µεταρρυθµιστικών µας σχεδίων, γιατί µέχρι τώρα στην παιδεία στην υγεία, στη
διοίκηση κάθε κυβέρνηση έρχεται µε µια καινούργια µεταρρύθµιση. Άλλες πέτυχαν, άλλες δεν πέτυχαν. Σηµασία έχει να
έχουµε: όραµα, σύνεση, σωφροσύνη, κοινωνική και πολιτική οµαλότητα, για να πετύχουµε τη σταθερή διακυβέρνηση του τόπου
και συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είµαστε Κυβέρνηση τετραετίας και θα κριθούµε για τις επιδόσεις µας στο
τέλος της διαδροµής. Και στην κατεύθυνση αυτή έχω εµπιστοσύνη στο επιστηµονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
του Υπουργείου, των Μονάδων Υγείας, όλων όσων στρατεύονται
καθηµερινά και δίνουν τη µάχη για την υγεία του πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώσατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μία τελευταία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι πολλές οι τελευταίες φράσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Εµείς δεν
διαθέτουµε µαγικές συνταγές επίλυσης των προβληµάτων, αλλά
µε πίστη ,αποφασιστικότητα, πλήρη επίγνωση των ευθυνών µας,
επίγνωση της πραγµατικότητας της χώρας µας, θα εργαστούµε
για ένα αισιόδοξο µέλλον υγείας για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ζητάµε την εµπιστοσύνη σας για να εργαστούµε σκληρά
και ζητάµε την αυστηρή, αλλά δίκαιη κρίση σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες µε την ψήφο τους στις εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης
Ιουνίου άλλαξαν την πολιτική γεωγραφία της χώρας. Αλλά ενώ
όλοι διατείνονται ότι αντιλαµβάνονται το µήνυµα των πολιτών για
την αναγκαιότητα συµπόρευσης ευρύτερων πολιτικών δυνάµεων, από τη συζήτηση που διεξάγεται προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση για το περιεχόµενο των αλλαγών που
έδειξαν οι πολίτες. Οι κίνδυνοι από µία λανθασµένη ανάγνωση
του εκλογικού µηνύµατος υπονοµεύουν την τελευταία ευκαιρία
που έχει η χώρα µας να δώσει µία ουσιαστική απάντηση σε µία
πρωτοφανή κρίση που δυναµιτίζει τα θεµέλια της κοινωνίας.
Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση ευθύνης που στηρίζεται από τρεις
πολιτικές δυνάµεις µε διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές αποτελεί υπεύθυνη πολιτική πράξη ανάληψης ευθυνών, ευθυνών που
το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε κατά την προηγούµενη περίοδο καταβάλλοντας δυσανάλογο πολιτικό τίµηµα. Και εύχοµαι πολλοί από όσους
σήµερα αναγνωρίζουν τα θετικά της συναίνεσης και των ευρύτερων συνεννοήσεων να αντιλαµβάνονται ότι αν αυτά είχαν επιτευχθεί νωρίτερα η χώρα θα είχε κερδίσει πολλά µέχρι σήµερα.
Η χώρα µε το εκλογικό αποτέλεσµα έδειξε ότι θέλει και θα αναλάβει τις ευθύνες της. Αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει παραγνωρίζοντας ότι η ύφεση την τελευταία πενταετία σωρευτικά έχει
ξεπεράσει το 20% και η ανεργία έχει ξεπεράσει το ένα εκατοµµύριο. Η χώρα µας, λοιπόν, χρειάζεται µεγαλύτερη περίοδο προσαρµογής και ξέρουµε ότι αυτό σηµαίνει πρόσθετη χρηµατοδότηση. Δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την ανάγκη για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους υπό το φως των νέων
µακροοικονοµικών δεδοµένων. Η ανακεφαλαιοποίηση µπορεί να
γίνει µε χρήµατα του EFSF και να απαλλαγεί η χώρα από το φορτίο της εξυπηρέτησης του χρέους των 50 δισεκατοµµυρίων.
Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα τεράστιο έργο: Να αναµορφώσει το σαθρό παραγωγικό πρότυπο της χώρας, γιατί µε το
υφιστάµενο δεν µπορεί να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και εισοδήµατα στον παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας, να αποκαταστήσει την ισορροπία στα δηµόσια οικονοµικά και στις
εξωτερικές συναλλαγές της χώρας. Έτσι, θα διασφαλίσει τη συµµετοχή στην Ευρωζώνη µε τη χώρα να στηρίζεται στις δικές της
δυνάµεις, να απεµπλακεί δηλαδή από την εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια και να κλείσει οριστικά µια παθογένεια του ελληνικού κράτους από τη συγκρότησή του, που οδηγεί συστηµατικά
στο σχηµατισµό δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων ακόµα και σε περιόδους ανάπτυξης, που µε τη σειρά τους τροφοδοτούν το δηµόσιο χρέος και περιορίζουν τους βαθµούς της ελευθερίας της
χώρας στην άσκηση της επιθυµητής κοινωνικής πολιτικής.
Άκουσα χθες τον αρµόδιο για τα οικονοµικά συνάδελφο του
ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεται την άποψη ότι η κρίση είναι συστηµική,
του καπιταλισµού. Ho Geldim! Αυτό τονίζω µονότονα, από το
2008.
Τον άκουσα να επικαλείται τα οικονοµικά των νοµισµατικών
ενώσεων και να λέει ότι η έλλειψη ενός οµοσπονδιακού αναδιανεµητικού µηχανισµού και η άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να λειτουργήσει ως ύστατο καταφύγιο δανεισµού είναι
το πρόβληµα. Το έχω πει πολλές φορές σ‘ αυτήν την Αίθουσα.
Όµως όλα αυτά για να αντιµετωπιστούν προϋποθέτουν µάχες
στην Ευρώπη κι εκεί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο συσχετισµός
δυνάµεων δεν ήταν ευνοϊκός. Και το τονίζω αυτό έχοντας υπ’
όψιν ότι η κρίση που δοκιµάζει την Ευρώπη δοκιµάζει τις αντοχές
της ίδιας της Ευρωζώνης, καθώς δεν υπάρχει συναντίληψη µεταξύ των µελών ούτε για τα αίτια της κρίσης ούτε και για τις προτάσεις που θα οδηγήσουν στην αντιµετώπιση της κρίσης. Τώρα
φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, αλλά τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται
δεδοµένο.
Επικαλέστηκε επίσης ο συνάδελφος και τον Κέινς για τα οικονοµικά της ύφεσης. Για περισσότερο από δύο χρόνια τονίζουµε
ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή αφαιρεί από τη ζήτηση. Όµως
ας µας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ: γιατί η δηµοσιονοµική επέκταση µεταξύ 2008 και 2009 δεν πέτυχε να ανασχέσει την ύφεση; Αν η
διαµόρφωση του ελλείµµατος το 2009 περίπου στο 16% του ΑΕΠ
δεν πέτυχε να επαναφέρει την οικονοµία σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης, που ακριβώς, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να οδηγηθεί το έλλειµµα, για να πετύχουµε θετικούς ρυθµούς; Κι ένα βα-
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σικό ερώτηµα: Ποιος θα χρηµατοδοτήσει αυτά τα ελλείµµατα, τα
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να µειώσει αλλά να τα αυξήσει, όταν
δεν έχεις πρόσβαση στις αγορές και ταυτόχρονα υπερασπίζεσαι
τη µονοµερή καταγγελία της δανειακής σύµβασης; Αυτά τα οικονοµικά, που συνιστούν και την οικονοµική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τόσο σχέση µε τα οικονοµικά όσο κι η καµπύλη του
Laffer ή τα οικονοµικά της προσφοράς των δεκαετιών του 1980
και του 1990.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν την Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα
των περιστάσεων. Θα διατηρήσουµε όµως ταυτόχρονα την αυτονοµία µας και θα ασκήσουµε τον αναγκαίο έλεγχο, ώστε η Κυβέρνηση αυτή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ιδιαίτερα αυτών
που πληρώνουν µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο το τίµηµα αυτής
της πρωτοφανούς κρίσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο µέρες τώρα σ’
αυτήν την Αίθουσα ακούω όµορφα λόγια που χαϊδεύουν αφτιά,
από τους οµιλητές της Αντιπολίτευσης, απ’ όλους εσάς που δεν
θέλατε να συµµετέχετε στην Κυβέρνηση για να µην έχετε κοµµατική φθορά. Το κοµµατικό σας συµφέρον το βάλατε πάνω από
το συµφέρον της χώρας. Λαϊκίζετε κι αυτό είναι πολύ λυπηρό.
Ο κ. Τσίπρας, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
χθες τόνισε ότι εµείς κινδυνολογούµε και τον συκοφαντούσαµε
στην προεκλογική περίοδο. Κύριε Τσίπρα, εσείς λέγατε ότι «σαν
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουµε από το ευρώ». Είστε υπέρµαχοι
ενός θηριώδους δηµοσίου τοµέα που ευθύνεται τα µέγιστα για
το ότι φθάσαµε εδώ κι εσείς κλείνατε προεκλογικά το µάτι µιλώντας για εκατόν πενήντα χιλιάδες προσλήψεις. Εσείς λέγατε
«πόροι υπάρχουν» κατά το «λεφτά υπάρχουν» του Γεωργίου Παπανδρέου. Τονίζατε σε όλα σας τα κείµενα ότι πόροι υπάρχουν.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σήµερα όµως ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά κάθε
όριο. Απειλείτε τους επενδυτές να µην επενδύσουν στην Ελλάδα
και απειλείτε τους Υπουργούς ότι θα πάνε φυλακή, εάν προχωρήσουν σε κάποια αποκρατικοποίηση. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Επενδύετε στην καταστροφή της χώρας και βάζετε πάνω απ’ όλα
το κοµµατικό σας συµφέρον.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε
πολλή προσοχή τον Υπουργό Γεωργίας να µιλάει για τον αγροτικό τοµέα κι αυτό που άκουσα και µε ευχαρίστησε ήταν η φράση
του ότι «αγροτικός τοµέας χωρίς αγρότες δεν µπορεί να υπάρξει». Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ξεχνούµε τα αυτονόητα. Σήµερα που το εισόδηµα του αγρότη έχει υποστεί για το
2011 µία µείωση του 5,6%, µέτρα όπως η ίδρυση ταµείου ενίσχυσης αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων, οι παρεµβάσεις στο
κύκλωµα εµπορίας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων για
την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή, η µείωση
του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, ζωοτροφές και άλλα, είναι µέτρα που πραγµατικά στηρίζουν τους αγρότες. Στηρίζουν τους γεωργούς, τους
κτηνοτρόφους, τους υλοτόµους µας. Χρειάζονται όµως και επιπλέον µέτρα. Χρειάζονται µέτρα που θα στηρίξουν το εισόδηµα
των αγροτών.
Θέλω να επισηµάνω κάποια σηµεία.
Αγροτικό πετρέλαιο: είναι σίγουρο ότι είναι ένα πολύ καλό
µέτρο και θα βάλει µπροστά τα τρακτέρ. Σήµερα η αγροτική
φροντίδα δεν είναι τόσο σωστή, γιατί πραγµατικά ο αγρότης αντιµετωπίζει πρόβληµα οικονοµικό και δεν µπορεί να καλλιεργήσει
τα κτήµατα όπως πρέπει. Μένει στα απαραίτητα.
Δηµοπρατήρια: η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Σ’ αυτό το σηµείο όµως θέλω να τονίσω ένα πράγµα, κύριε Υπουργέ της γεωργίας. Όσον αφορά τα δηµοπρατήρια, επειδή έχουµε παλέψει
χρόνια γι’ αυτήν την υπόθεση, θέλω να πω ότι εγκρίθηκε το 2009
δηµοπρατήριο στην Πέλλα. Δεν είναι δυνατόν σήµερα καµία πε-
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ριφέρεια να πάρει το δηµοπρατήριο από την Πέλλα και να το πάει
στη Θεσσαλονίκη. Τα δηµοπρατήρια είναι για τους χώρους, για
τις περιοχές που υπάρχει παραγωγή, όχι για τους τόπους κατανάλωσης. Η έδρα λοιπόν των δηµοπρατηρίων είναι εκεί που
υπάρχουν τα προϊόντα.
ΕΛΓΑ: Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δεν είναι δυνατόν οι αγρότες
να πληρώνουν εισφορές στην λογική της στρεµµατικής εισφοράς. Πρέπει να πάµε στη λογική πλέον του τιµολογίου επί της
παραγωγής, γιατί σήµερα ο αγρότης, όπως λειτουργεί ο ΕΛΓΑ,
πληρώνει υπέρογκα ποσά χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα προκύψει η παραγωγή και δεν µπορεί να αποζηµιωθεί στο τέλος.
Συνεταιρισµοί και έµποροι, µητρώο εµπόρων: Υπάρχουν συνεταιρισµοί οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια έχουν απλήρωτους αγρότες. Το Υπουργείο πρέπει να δει πώς θα λυθούν τέτοιες περιπτώσεις. Να ξεκαθαρίσουν οι υγιείς συνεταιρισµοί από τους συνεταιρισµούς που δεν µπορούν πλέον να σταθούν. Εάν χρειάζεται κάποιοι συνεταιρισµοί να κλείσουν, να κλείσουν.
Μείωση των φόρων επί της παραγωγής. Είναι ένα θέµα πολύ
µεγάλο.
Τέλος –και µε αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί σέβοµαι
και θέλω να µιλήσουν κι άλλοι συνάδελφοι- είναι και το θέµα µε
το πετρέλαιο θέρµανσης. Δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Φλώρινα, η Καστοριά, η Έδεσσα, το Κιλκίς αλλά και πολλές άλλες ορεινές περιοχές που έχουν επτά µήνες χειµώνα να
πληρώνουν τα ίδια χρήµατα µε την Αθήνα για το πετρέλαιο, όπως
θα το πληρώσει ο Αθηναίος που έχει τρεις και τέσσερις µήνες
χειµώνα. Είναι θέµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε.
Στηρίζω την Κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει. Και καλώ κι εσάς, την Αντιπολίτευση,
να τη στηρίξετε, για το καλό της πατρίδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ορισµός µου στην κυβέρνηση εθνικής ευθύνης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών από τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαµαρά, µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου και του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ
κ. Κουβέλη, αποτελεί ύψιστη τιµή για εµένα. Τους ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπιστώνεται έξαρση
των οικονοµικών ανισορροπιών, κοινωνική περιδίνηση, πολιτική
ρευστότητα. Σ’ αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα, χώρα µε µακροχρόνιες υποβόσκουσες παθογένειες στο αξιακό, θεσµικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό πεδίο, κλυδωνίζεται.
Μετά τις πρόσφατες εκλογές και το σχηµατικό κυβέρνησης η
κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Είναι κρίσιµη. Η πραγµατική οικονοµία βρίσκεται σε αφασία. Οι εκτιµήσεις είναι αποκαρδιωτικές. Οι αποκλίσεις από τους στόχους, ιδιαίτερα για την
ύφεση και την ανεργία, σηµαντικές.
Βασική προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης αποτελεί
η εφαρµογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου που θα αλλάξει
την πορεία της χώρας. Βασικοί στόχοι του είναι:
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή και η ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας µε ταχύτατα συρρικνούµενα τα «δίδυµα» ελλείµατα, η µείωση του χρέους ώστε αυτό να καταστεί
βιώσιµο και η επαναφορά της χώρας σε θετικούς, σε διατηρήσιµους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης.
Σηµαντικό µέρος του προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας
αποτελούν τα δηµόσια οικονοµικά, που παρά τις επώδυνες θυσίες των Ελλήνων πολιτών τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν
τεθεί υπό έλεγχο.
Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονοµικών είναι η εφαρµογή πληρέστερου µίγµατος πολιτικών που θα είναι συµβατό µε
το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Σκοπός είναι η επίτευξη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πειθαρχίας µε στόχο τη σταθεροποίηση της οικονοµίας τη βελτίωση του µεσοπρόθεσµου
δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης και την επίτευξη στόχων κοινωνι-
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κής πολιτικής. Επιδίωξη µας είναι τα µέτρα ύψους 11,5 δισεκατοµ- µυρίων ευρώ να εξειδικευθούν σε χρονικό βάθος δηµοσιονοµικής προσαρµογής µεγαλύτερο της διετίας και τα µέτρα αυτά
να αξιολογηθούν µε µεθοδολογίες: κόστους-οφέλους, κόστουςαποτελεσµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι κατά τη συζήτηση
των Προγραµµατικών Δηλώσεων είναι αναγκαία η µετατόπιση
από το γενικό στο ειδικό, στο συγκεκριµένο. Γι’ αυτό προχωρώ
στην παράθεση συγκεκριµένων έντεκα δεσµεύσεων ανά τοµέα
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:
Πρώτον, τοµέας προϋπολογισµού: Προϋπολογισµός του κράτους αλλά και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι
το κρίσιµο εργαλείο για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους το πρώτο πεντάµηνο αποκλίνει από τους στόχους.
Προγραµµατική δέσµευση: Το Γενικό Λογιστήριο θα είναι απόλυτα προσηλωµένο στην εκτέλεση του προϋπολογισµού κατά το
δεύτερο εξάµηνο του έτους. Στόχος του: Η σµίκρυνση των αποκλίσεων από τους στόχους, αν και διαφαίνονται ενδείξεις για την
αδυναµία πλήρους επίτευξης τους. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι
βαθµοί ελευθερίας όσον αφορά τις δαπάνες είναι εξαιρετικά περιορισµένοι. Τα ταµειακά διαθέσιµα είναι αποκλειστικά προσανατολισµένα στην κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών του κράτους
και στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους
προς τους ιδιώτες, κάτι που θα συµβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας.
Στον τοµέα αυτό δύο είναι τα κρίσιµα θέµατα:
Πρώτον, η στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Προς τούτο στελεχώνεται και τίθεται άµεσα σε λειτουργία το Γραφείο Προϋπολογισµού στη Βουλή.
Δεύτερον, ο περαιτέρω περιορισµός της δηµόσιας ελαστικής
δαπάνης. Προς τούτο µεθοδεύεται και µε τη µορφή δηµοσιονοµικών ισοδυνάµων µείωση των ελαστικών δαπανών από 10% έως
20% το 2013.
Δεύτερον, Τοµέας Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Γενικό Λογιστήριο ως κεντρικό στρατηγείο των δηµόσιων οικονοµικών της
χώρας θα πρωτοστατήσει στην ευρύτερη προσπάθεια νοικοκυρέµατος του δηµόσιου τοµέα. Στον τοµέα αυτό δύο είναι τα θέµατα πρώτης προτεραιότητας:
Πρώτον, η αναδιάρθρωση του Γενικού Λογιστηρίου µε τον
εξορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό των δοµών και λειτουργιών και µε την αναβάθµιση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου θα οδηγήσει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε
την ταυτόχρονη µείωση του κόστους λειτουργίας. Προγραµµατική δέσµευση: Προωθείται η εφαρµογή όσων προανέφερα µέχρι
το τέλος του 2012 µετά από συνεργασία της επιστήµης µε τους
εργαζόµενους.
Δεύτερον, η αντιµετώπιση περιπτώσεων κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων που οδηγούν σε απώλεια πόρων. Προγραµµατική δέσµευση: Η σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του
Γενικού Λογιστηρίου και του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών
Δηµόσιας Διοίκησης µε στόχο την προσωποποίηση των ευθυνών
σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απάτης.
Τρίτον, Τοµέας Μισθών: Η µισθολογική δαπάνη είναι προσδιοριστικός παράγοντας της δηµοσιονοµικής πολιτικής και της
άσκησης δίκαιας µισθολογικής πολιτικής. Τα κρίσιµα θέµατα του
τοµέα, πτυχές των οποίων θα αντιµετωπιστούν και µε την Ενιαία
Αρχή Πληρωµών, είναι:
Πρώτον, ο περιορισµός του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων
χωρίς απολύσεις. Προγραµµατική δέσµευση: Η υλοποίηση µε
προσήλωση της αναλογίας προσλήψεων-αποχωρήσεων και της
µείωσης των συµβασιούχων του δηµοσίου σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Δεύτερον, η δηµιουργία µιας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων
που αφορούν τη µισθολογική δαπάνη. Είναι γεγονός ότι σήµερα
τα στοιχεία δεν είναι πλήρη λόγω διαφοράς βάσης και µεθοδολογικών αδυναµιών. Προγραµµατική δέσµευση: Επεκτείνεται
µέχρι το τέλος του 2012 σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικη-
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τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η απογραφή σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εµπλουτίζεται η απογραφή µε πεδία µισθολογικού χαρακτήρα και
δηµιουργείται για πρώτη φορά µια επαρκής και αξιοποιήσιµη
βάση δεδοµένων για την άσκηση αποτελεσµατικότερης αλλά και
δικαιότερης µισθολογικής πολιτικής.
Τοµέας Συντάξεων: Το θέµα των συντάξεων είναι εξαιρετικά
σηµαντικό τόσο για τον κρατικό προϋπολογισµό όσο και για τους
δικαιούχους πολίτες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο λαµβάνουν συνολικά
τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα
άτοµα.
Κρίσιµα θέµατα του τοµέα αυτού είναι:
Πρώτον, η εξακρίβωση των πραγµατικών δικαιούχων. Προς
τούτο δροµολογήθηκε απογραφή στις 15 Μαρτίου η οποία διήρκησε έως τις 15 Ιουνίου. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιοι ογδόντα ένας πολίτες που λαµβάνουν
σύνταξη δεν έχουν απογραφεί. Προγραµµατική δέσµευση: Όσοι
δεν έχουν απογραφεί µέχρι 15 Ιουνίου, τους δύο επόµενους
µήνες, δηλαδή 24 Ιουλίου και 24 Αυγούστου θα βρουν στην τράπεζά τους ειδική εντολή πληρωµής την οποία θα µπορούν να εισπράξουν εφόσον παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή µε
πληρεξούσιο, οπότε και θα απογραφούν. Στις 25 Σεπτεµβρίου
σε όσους δεν απογραφούν και µε αυτόν τον τρόπο παύει η καταβολή της σύνταξης, αρχίζει η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών της µη απογραφής, αναζήτησης και επιστροφής των
καταβληθέντων και παραποµπής στη δικαιοσύνη. Επιπροσθέτως,
από το 2013 καθιερώνονται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και αυτοί
θα πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση µε επιστηµονική µεθοδολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δεύτερον, ο χρόνος αναµονής από τη χρονική στιγµή εξόδου
από την ενεργό υπηρεσία µέχρι τη χρονική στιγµή έναρξης καταβολής της οριστικής σύνταξης. Προγραµµατική δέσµευση:
Εντός τριµήνου, σε τρείς µήνες από σήµερα δηµιουργείται σχετικό portal όπου µέσω αυτού οι δικαιούχοι θα µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τις συντάξεις τους καθώς και την πορεία
διεκπεραίωσης του φακέλου τους.
Δεύτερον, ο χρόνος αναµονής εντός του Γενικού Λογιστηρίου
µειώνεται: Έως το τέλος του 2012, το πολύ σε επτά µήνες, έως
το τέλος του 2013, το πολύ σε πέντε µήνες και έως το τέλος του
2014, το πολύ σε τρείς µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τρίτον, από τις αρχές του 2013 ο εξερχόµενος από την ενεργό
υπηρεσία θα λαµβάνει ανά µήνα έναντι το 50% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά την αποχώρηση του από την ενεργό
υπηρεσία. Η καταβολή αυτή αφορά το χρόνο αναµονής στο Γενικό Λογιστήριο. Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική εκκαθάριση. Εξυπακούεται ότι µε την εφαρµογή των
ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειµενική, διαφανής και αµερόληπτη τήρηση της σειράς της διαδικασίας της συνταξιοδότησης.
Τελευταίος είναι ο Τοµέας Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Ο ρόλος
των αξιόπιστων δηµοσιονοµικών ελέγχων για την εξυγίανση, τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή και πειθαρχία είναι µείζονος σηµασίας. Προγραµµατική δέσµευση: Αναλαµβάνεται άµεσα εντός
τριµήνου η αναγκαία συµπληρωµατική θεσµική πρωτοβουλία σε
εφαρµογή του ν. 3492/2006 που αφορά την πραγµατοποίηση
νέου τύπου δηµοσιονοµικών ελέγχων σε όλους τους φορείς της
γενικής Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι
η επιτυχής προσέγγιση των εθνικών και κοινωνικών στόχων προαπαιτεί την αποτελεσµατική υλοποίηση εθνικού σχεδίου το οποίο
θα ενσωµατώνει τις συµφωνίες µε τους εταίρους, συµφωνίες οι
οποίες θα αποτυπώνονται σε ένα πληρέστερο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι εµείς επιδεικνύουµε σε κάθε περίπτωση σοβαρότητα, αξιοπιστία, φερεγγυότητα, αποτελεσµατικότητα και παράλληλα απαιτούµε µε πειστικότητα εταιρική αλληλεγγύη.
Προσδοκώ ότι στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, µετά και τις
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αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, θα έχουµε νέες
ευκαιρίες. Πρέπει, όµως, να καλύψουµε το χαµένο έδαφος. Χρόνος και χώρος για δηµαγωγίες, για λαϊκισµό, για καλλιέργεια
ψευδαισθήσεων, κούφιες απειλές, πυροτεχνήµατα, πρακτικές
πετροβολητή από την εξέδρα δεν υπάρχουν. Η Κυβέρνηση άρχισε να καθιστά ξεκάθαρο στους εταίρους µας ότι αποτελεί σταθερή δέσµευσή της η επίτευξη των δηµοσιονοµικών και ευρύτερων οικονοµικών στόχων, καθώς και η άµεση υλοποίηση βασικών διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής.
Υπογραµµίσαµε, όµως, ότι είναι αναγκαία η εφαρµογή πρόσθετων πολιτικών µε στόχο την ανάσχεση της ύφεσης, την ανάκαµψη της οικονοµίας και της απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας υπογραµµίζω ότι τα
προβλήµατα είναι δύσκολα. Ο δρόµος είναι ανηφορικός. Περίοδος χάριτος δεν υπάρχει. Το χρέος απέναντι στην πατρίδα µας
επιβάλλει να τον περπατήσουµε µε σχέδιο, µε αισιοδοξία, µε
σκληρή δουλειά. Και θα τον περπατήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή
κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µου προκάλεσε πολύ µεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος
Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στο µείζον θέµα της
εθνικής άµυνας. Είναι και αυτό µία ένδειξη της αδιαφορίας που
επέδειξαν για τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας οι κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Οι αµυντικές δαπάνες αποτελούν εύκολο στόχο κάθε περικοπής. Ήδη τα τελευταία χρόνια ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας έχει µειωθεί κατά 37% και το στρατιωτικό
µισθολόγιο κατά 32% έως 39%, αναλόγως του βαθµού. Αυτήν τη
στιγµή ζητούνται νέες περικοπές από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που είναι ύψους 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είµαστε σε οριακή κατάσταση και ήδη φαίνονται οι συνέπειες
στην επιχειρησιακή ετοιµότητα και στο ηθικό αξιωµατικών, υπαξιωµατικών και επαγγελµατιών οπλιτών. Υπάρχουν στελέχη του
Ελληνικού Στρατού που αναγκάζονται να διαβιούν µε 500 και 600
ευρώ το µήνα. Σε ποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται
σε οικονοµική κρίση έγιναν τέτοιες περικοπές σε αυτόν τον τόσο
ευαίσθητο τοµέα; Είναι ρητορική η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η στρατιωτική θητεία δεν είναι
υποχρέωση. Είναι τιµή και καθήκον και πρέπει κάποτε η εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος να συνδεθεί άρρηκτα µε τα πολιτικά
δικαιώµατα. Η απαξίωση της στρατιωτικής θητείας και ο περιορισµός της σε εννέα µήνες χωρίς προηγούµενη µελέτη έχει υποβαθµίσει την εθνική άµυνα. Ήδη τα Γενικά Επιτελεία έχουν
προειδοποιήσει για την ανάγκη αυξήσεως της θητείας.
Θέση της Χρυσής Αυγής είναι η υποχρεωτική στράτευση για
άνδρες και γυναίκες στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών µε διάρκεια
θητείας στους δεκατέσσερις µήνες.
Όσον αφορά το υλικό των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να αναφερθούν τα εξής χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Κατ’ αρχάς, οι
πρώτες παρτίδες µαχητικών F16 έχουν κινητήρες που χρίζουν
εκσυγχρονισµού. Οι εκσυγχρονισµοί τύπου CCIP που προτείνουν
οι κατασκευαστές, δηλαδή οι Lockheed και Martin, δεν περιλαµβάνουν τους κινητήρες. Γιατί; Γιατί αυτές τις συµφωνίες έχει
υπογράψει το ελληνικό κράτος. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι αρµόδιοι επίσηµοι διαπραγµατευτές µας, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να ελεγχθούν ποινικά.
Δεύτερον, παρατηρείται µία αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
παραλαβή τετρακοσίων πενήντα αρµάτων µάχης Abrams M1A1,
τα οποία παραχωρούνται στη χώρα µας δωρεάν από τις Ηνωµένες Πολιτείες και χρειάζονται 5.000.000 ευρώ για τη µεταφορά
τους στο Λιµάνι του Πειραιά. Αποτελεί µέγιστη επιχειρησιακή
ανάγκη η άµεση παραλαβή των εν λόγω αρµάτων. Γνωρίζουµε
πιστεύω όλοι ότι η καθυστέρηση θα οδηγήσει αυτά τα άρµατα
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στους εξ ανατολών γείτονές µας.
Να θυµίσω ακόµα ότι αγοράσαµε 150 Leopard II έναντι 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και µετά υπογράψαµε νέα συµφωνία για
την αγορά των πυροµαχικών τους. Δεν είχαν προβλεφθεί πυροµαχικά για τα άρµατα µάχης στην πρώτη συµφωνία.
Στο σηµείο αυτό οφείλω να κάνω ιδιαίτερη µνεία στο θέµα των
προµηθειών και της αµυντικής βιοµηχανίας. Όλοι γνωρίζουµε ότι
πολλά χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων σπαταλήθηκαν
σε µίζες. Όµως, το µεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής του
ελληνικού κράτους είναι ότι έγιναν εξοπλιστικά προγράµµατα δισεκατοµµυρίων, από τα οποία η ελληνική αµυντική βιοµηχανία,
ένας στρατηγικός τοµέας για την οικονοµία και την παραγωγική
βάση της χώρας, δεν έλαβε παρά µόνο ψίχουλα.
Σε µία ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα, καταφέραµε να διαλύσουµε τη ναυπηγική µας βιοµηχανία. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής, έχοντας υπαχθεί στο
άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και παραµένουν όµηροι
κακής πολιτικής και σκανδαλωδών συµβάσεων. Αποτέλεσµα είναι
το Πολεµικό Ναυτικό να µην µπορεί να παραλάβει δύο υποβρύχια τύπου 214 και ένα εκσυγχρονισµένο υποβρύχιο τύπου 209,
όπως επίσης, τρεις σύγχρονες πυραυλακάτους.
Αποφασίστηκε να µην παραλάβουµε τέσσερα µεταφορικά αεροπλάνα τύπου C27J, τα γνωστά Spartan, από τα 12 που είχαµε
συνολικά παραγγείλει. Μας είπαν ότι γλυτώνουµε 30.000.000
ευρώ από την απόφαση αυτή και ότι εξασφαλίζουµε ανταλλακτικά για τα 8 που έχουµε ήδη σε υπηρεσία. Η αλήθεια, όµως,
είναι ότι τα 4 αυτά αεροπλάνα ήταν έτοιµα για παραλαβή µε µοναδικό θέµα µίας ήσσονος σηµασίας πιστοποίηση του συστήµατος εναερίου ανεφοδιασµού και για την απόκτησή τους
απαιτούνταν ποσό 22 έως 23 εκατοµµυρίων ευρώ για το καθένα.
Σήµερα η αγοραία αξία τους αγγίζει, αν όχι υπερβαίνει, τα 50
εκατοµµύρια ευρώ για το καθένα. Δηλαδή, µε την µη παραλαβή
τους χαρίζουµε στους Ιταλούς µία διαφορά που υπερβαίνει συνολικά τα 100 εκατοµµύρια ευρώ, διότι φυσικά τρίτες χώρες πρόθυµες να τα αγοράσουν υπάρχουν.
Τέλος, µε τη µονοµερή ακύρωση της σύµβασης απαλλάσσουµε τους Ιταλούς από την υποχρέωση να χορηγήσουν αντισταθµιστικά οφέλη πολλών εκατοµµυρίων ευρώ στην ελληνική
αµυντική βιοµηχανία.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θέλω να τονίσω ότι εµείς ως
Χρυσή Αυγή ζητάµε: Πρώτον, πλήρη διαφάνεια στα εξοπλιστικά
προγράµµατα. Δεύτερον, η προµήθεια των οπλικών συστηµάτων
να γίνεται µέσω διακρατικών συµφωνιών µε βάση τις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων. Τρίτον, αύξηση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Τέταρτον, εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων σε όλη την κλίµακα της ιεραρχίας.
Κλείνοντας, υπενθυµίζουµε ότι τα σοβαρά κράτη δεν αποδέχονται οποιαδήποτε παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου
τους και αντιδρούν δυναµικά όταν πλήττονται τα κυριαρχικά τους
δικαιώµατα. Τρανό παράδειγµα είναι η κατάρριψη τουρκικού F4
από τη συριακή αεράµυνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο θέλετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε πέντε λεπτά,
παρά το γεγονός ότι δικαιούστε δέκα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θέλω να καλωσορίσω ως ο αρχαιότερος –σε ηλικία προηγείσαι,
Μανώλη, έποµαι εγώ- σε θητεία τους νέους και τις νέες Βουλευτές και Βουλευτίνες και βέβαια χαίροµαι που ξαναβλέπω εδώ
µέλη του Κοινοβουλίου που διεσώθησαν από την καταιγίδα των
δύο τελευταίων εκλογικών αναµετρήσεων, αλλά και άλλους και
άλλες που είχαν απουσιάσει επί µακρόν και ήταν αισθητή η απουσία τους από την Αίθουσα.
Θέλω να µου επιτρέψετε να πω κάποια πράγµατα, αν και κάποια από αυτά τα έχουν ακούσει οι παλαιότεροι, αλλά νοµίζω ότι
χρειάζεται η επανάληψη. Το Σύνταγµα λέει ότι είµαστε αντιπρό-
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σωποι του Έθνους, ότι εκφράζουµε εµείς το λαό απόλυτα, αυθεντικότερα από οποιονδήποτε άλλον, από οποιαδήποτε άλλη
αρχή ή εξουσία ή πρόσωπα, από την Κυβέρνηση, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, διότι εµείς είµαστε αυτοί που εκφράζουν
πιο άµεσα τη λαϊκή κυριαρχία πάνω στην οποία στηρίζεται η δηµοκρατία µας.
Η δηµοκρατία µας είναι Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα ελεύθερο Κοινοβούλιο. Ελεύθερο Κοινοβούλιο δε νοείται εάν τα κόµµατα που εκπροσωπούνται σ’
αυτό και το συναπαρτίζουν δεν λειτουργούν δηµοκρατικά, δεν
είναι κόµµατα αρχών, αλλά είναι κόµµατα που υπακούουν στην
ενός ανδρός αρχή.
Αυτό είναι το πρόβληµα της δηµοκρατίας µας από το 1974
µέχρι σήµερα. Γι’ αυτό εγώ πιστεύω ότι η κρίση αυτή που µαστίζει τη χώρα από το 2008 κατά κύριο λόγο, δεν είναι οικονοµική
µόνο κρίση. Οικονοµική µόνο κρίση είναι για αυτούς που πεινούν,
που είναι πολλοί, εκατοµµύρια και για αυτούς που πλουτίζουν
από την κρίση, που είναι ελάχιστοι. Και εδώ είναι το µείζον, αν
θέλετε, από τα καθήκοντά µας.
Από το 1974 δύο µεγάλες προσωπικότητες, που πρέπει να
αναγνωρίσουµε την προσφορά τους, έθεσαν το πλαίσιο και τις
βάσεις για να προχωρήσει η δηµοκρατία µας. Στα σαράντα σχεδόν χρόνια δεν βγήκε η χώρα από τον παράδεισο και πέρασε
στην κόλαση, όπως από το πρωί µέχρι το βράδυ διδάσκονται γενιές και γενιές Ελλήνων.
Το 1975 το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδηµα ήταν 2.600 δολάρια. Το 2005 έφθασε 36.000 δολάρια. Κάτι σηµαίνει αυτό, πέρα
από τον πλουτισµό των ολίγων. Σηµαίνει ότι υπήρξε µία πρόοδος
σε αυτήν τη χώρα, µία ανάπτυξη. Υπήρξαν, βέβαια και ελλείψεις,
ελλείµµατα, τα οποία όσο πιο διαφανής είναι η λειτουργία της
δηµοκρατίας τόσο περισσότερο προσλαµβάνει την ύπαρξή τους
και πρέπει να βοηθούµε το λαό να αγωνιστεί για να τα εξαλείψει.
Εάν δεν λειτουργεί η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, τότε µπορεί
να συµβαίνουν τέρατα και σηµεία και ο λαός να µην τα γνωρίζει.
Αυτά εµείς οι παλαιότεροι νοµίζω ότι τα οφείλουµε στους
νέους. Αντί να σεµνυνόµεθα ότι µας ψήφισε τόσο ποσοστό νέων
και αντιθέτως, τόσο ποσοστό των ανθρώπων της δικής µου -και
της δικής µας, Μανώλη, γενιάς- δεν µας ψήφισαν, αυτό πρέπει
να µας προβληµατίζει. Να χαιρόµαστε µεν για το πρώτο, αλλά
να µας προβληµατίζει γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση. Μήπως
είναι διάσταση εµπειριών και ενός πραγµατικού χάσµατος γενεών που δεν έχει να κάνει ούτε µε κοινωνικούς ούτε µε άλλους
λόγους, αλλά µε το ότι αυτή η δηµοκρατία χειραγωγείται; Ιδιαίτερα εδώ και εικοσιπέντε περίπου χρόνια από τη στιγµή που υποκαταστάθηκε από την εικονική δηµοκρατία, χειραγωγείται, είναι
αιχµάλωτη εκδοτικών, οικονοµικών, τραπεζικών συµφερόντων.
Πριν από λίγους µήνες µε την κυβέρνηση Παπαδήµου, όταν
την άλλη µέρα έγινε θόρυβος για µία παράγραφο που αφορούσε
το ωράριο των φαρµακοποιών και η οποία παράγραφος κατεψηφίσθη από µερικούς Βουλευτές –και την άλλη µέρα όλα τα Μέσα
είχαν αυτό σαν πρώτο θέµα- το ίδιο βράδυ, στο ίδιο νοµοσχέδιο,
µε µόνες δύο φωνές αντιρρήσεων προς τον τότε Υπουργό κ.
Καψή, µε αναφορά σε αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας,
πέρασε το άρθρο 8, µε το οποίο για άλλη µια φορά από το 1990
παρατείνεται η λειτουργία των προσωρινών αδειών των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να µας απασχολήσουν, διότι ο λαός µάς στέλνει σε αυτό το
ιερό Βήµα για να µας ακούει, όχι µόνο να µας βλέπει. Στα κανάλια, όπως γνωρίζετε, βλέπει µόνο. Είναι τηλεθεατής εκεί ο λαός,
δεν είναι ακροατής, γι’ αυτό και βλέπετε πώς αυτό έχει περάσει
ακόµα και στις κοινωνικές µας σχέσεις, µέσα στα σπίτια µας. Δεν
µιλάει κανείς πάνω από µισό λεπτό, διότι έχουν εθιστεί όλοι να
τον διακόπτουν για να µιλήσουν και εκείνοι ένα τέταρτο του λεπτού. Διότι αυτό επί τόσα χρόνια διδασκόµαστε.
Σε αυτό, λοιπόν, το ιερό Βήµα µάς στέλνει ο λαός, όχι στα παράθυρα της τηλεόρασης, όχι να γίνονται οι εκπρόσωποι του
λαού, οι αντιπρόσωποι του Έθνους -επιτέλους, είναι ζήτηµα συνείδησης του καθενός µας- υποπόδια των ποδών του οποιουδήποτε παρουσιαστή ή παρουσιάστριας, ουσιαστικά του
οποιουδήποτε µεγαλοεκδότη, του οποιουδήποτε καναλάρχη και
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οποιωνδήποτε µε κέντρο αυτόν αποτελούν οµάδες συµφερόντων. Βέβαια, τη διαφορά αυτή που σας ανέφερα, του εθνικού εισοδήµατος, την καρπώνονται στο µεγαλύτερο βαθµό.
Όλα τα άλλα, λοιπόν, είναι υποκρισίες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Οι αλληλοκαταγγελίες, οι απειλές, ο διασυρµός, η απαξίωση θεσµών, κοµµάτων, προσώπων, τα οποία αναπαράγονται,
όπως γνωρίζετε, από το πρωί µέχρι το βράδυ, σε κάποια µέσα
ενηµέρωσης, παρουσία και εκπροσώπων του λαού, ελαχίστων
µεν, αλλά ο πολίτης θεωρεί ότι αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του
Κοινοβουλίου. Δεν κάνει διάκριση ότι από τους τριακόσιους είναι
δέκα-είκοσι αυτοί που περιφέρονται στα κανάλια.
Πιστεύω -ήταν η έκκληση που έκανα στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης Βουλής- ότι ο λαός θα πρέπει να µην
ξαναστείλει εδώ αυτούς που ξέχασαν ότι τους έστειλε εδώ και
περί άλλα ετύρβαζαν οπουδήποτε αλλού παρά σε αυτό το ιερό
Βήµα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θράσος των συµφερόντων αυτών -που αυτό σηµαίνει και πραγµατικά αποδεικνύει
ότι είναι αιχµάλωτη η δηµοκρατία µας και οι θεσµοί της- είναι να
ζητούν να κλείσει το κανάλι της Βουλής. Δηλαδή και η ελαχίστη
φωνή εκπροσώπων του λαού πρέπει να περάσει από τον έλεγχο
των κυρίων αυτών για να φτάσει στο λαό.
Και όµως, δεν είδα καµµία διαµαρτυρία, όπως επίσης δεν είδα
και καµµιά δηµοσιότητα. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό που
έδωσε την αφορµή και στον κ. Τσίπρα και στον κ. Βενιζέλο να
αναφερθούν στην πρότασή µου για το ν. 4065. Είµαι περήφανος
για αρκετούς νόµους που έφερα στη Βουλή και είµαι πραγµατικά
σε διαρκή κρίση συνειδήσεως, διότι υποχρεώθηκα να ψηφίσω
την κατάργηση νοµοθεσίας εργασιακής, νοµοθεσίας που ήµουν
περήφανος, γιατί την είχα εισηγηθεί στη Βουλή. Και αυτό έγινε
Κυριακή γιατί τη Δευτέρα θα άνοιγαν τα χρηµατιστήρια. Όχι για
να υποκλαπεί η ψήφος της Βουλής, όπως έλεγαν ορισµένοι προεκλογικά στο λαό. Γιατί τη Δευτέρα αν θα άνοιγαν τα χρηµατιστήρια και επήρχετο η κατάρρευση, µε ποιες Ένοπλες Δυνάµεις
θα υπερασπιζόµασταν τη Θράκη, µε ποια νεολαία το Αιγαίο; Με
αυτή που της λένε κάποιοι ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του;
Ας συνέλθουµε, λοιπόν. Υπάρχει πρόβληµα σοβαρό, πέραν
του οικονοµικού. Είναι θεσµικό το πρόβληµα, είναι και εθνικό.
Είναι εδώ και ο Υπουργός κ. Στουρνάρας και ο Αναπληρωτής
του, από ό,τι βλέπω. Ακούστε. Χθες εγώ δεν µπορούσα ειλικρινά
να συγκρατήσω όλο αυτό τον καταιγισµό.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ και θέλω να πω και στον κύριο
Πρωθυπουργό δι’ όποιου τον εκπροσωπεί αυτήν τη στιγµή από
την Κυβέρνηση, ότι το ΠΑΣΟΚ µου κάνει την τιµή µονίµως να µε
τοποθετεί στην Επιτροπή των ΔΕΚΟ. Πρέπει να σας πω, ότι όπως
έκανα και µε το «OpenGov», που απέτυχε παρά την πραγµατική
επιθυµία του τότε Πρωθυπουργού να γίνουν αξιοκρατικές επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να πω απλά τούτο: Δεν θα περνάει κανείς από
εκεί για οποιονδήποτε οργανισµό, για οποιανδήποτε κρατική επιχείρηση, αν θα έρχεται µόνο µε τα πιστοποιητικά της κοµµατικής
του ένταξης. Καθαρότητα, διαφάνεια, διότι καραδοκούν εκείνοι
που θέλουν να επωφεληθούν, αλλά και εκείνοι που θέλουν να συκοφαντήσουν.
Αυτά θέλω να πω και σε ό,τι αφορά το νόµο για τον οποίο είµαι
περήφανος, το ν. 4065…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσει αµέσως η εφαρµογή του. Οφείλουµε όλοι το
«πόθεν έσχες» που θα καταθέσουµε να γνωρίζουµε ότι θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Βουλής, µαζί µε τα «πόθεν έσχες» των
τραπεζιτών, των εκδοτών, των προέδρων και ηγετών διαφόρων
βαθµίδων των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, ώστε ο
λαός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …να δει το εξής: Γράφουµε ό,τι
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έχει ο καθένας; Γιατί ό,τι δεν γράφουµε περιέρχεται, δεν δηµεύεται. Η δήµευση προϋποθέτει καταδικαστική αµετάκλητη απόφαση, δηλαδή, έπειτα από δέκα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα σε τρεις µήνες ο Υπουργός Οικονοµικών είναι υποχρεωµένος το περιουσιακό στοιχείο που δεν αναφέρεται µε πράξη
του να το περάσει στο δηµόσιο, στο fiscus. Όποιος κατά λάθος
ή δεν ξέρω γιατί το παρέλειψε, θα υποστεί µεν ποινικές συνέπειες διότι το παρέλειψε, αλλά εντός τριών µηνών το δικαστήριο
θα πρέπει να αποφανθεί αν θα το πάρει πίσω ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο πολίτης που θα φέρει τα
στοιχεία δικαιούται ευρέτρων 2% και αν είναι συνεργός σε οποιαδήποτε πράξη του δράστη, του πρωτουργού, θα απαλλαγεί,
επίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ να το διαβάσετε,
αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πρέπει στη δήλωσή σας να προσαρτήσετε και µια εφ’ απλού πληρεξουσιότητα, συµβολαιογραφική
όµως, χωρίς να πληρώσετε τέλη, µε την οποία θα εξουσιοδοτείτε
τον Υπουργό Οικονοµικών οπουδήποτε στη γη, σε τράπεζες,
υποθηκοφυλακεία –όχι µόνο στην Ελβετία- να ελέγξει αν τυχόν
υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία είτε στο όνοµα τινός εξ ηµών,
είτε όποιου του περιβάλλοντός του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι ο χρόνος, τον οποίο δικαιούται ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, είναι δέκα λεπτά. Βέβαια, έχω και µία αδυναµία στον Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη,
γιατί εγώ και ο κ. Κακλαµάνης είµαστε οι µόνοι Βουλευτές που
είχαµε εκλεγεί το 1974. Είµαστε από το 1974 µαζί.
Εγώ, βέβαια, ήµουν νεαρός, κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως υπογραµµίζεται στην προγραµµατική
συµφωνία των τριών κοµµάτων που τη στηρίζουν, η Κυβέρνηση
αυτή έχει σκοπό να αντιµετωπίσει την κρίση και να ανοίξει το
δρόµο της ανάπτυξης. Είναι µία Κυβέρνηση µε στόχο, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, να βγάλει τη χώρα από την κρίση, να
διορθώσει τα λάθη που έγιναν, να καλύψει το χαµένο χρόνο,
αλλά και να αξιοποιήσει –πιστεύουµε- τα όποια θετικά έχουν γίνει
µέχρι τώρα και υπάρχουν τέτοια.
Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται ο σχεδιασµός του έργου από
το ΥΠΕΚΑ, την ευθύνη του οποίου έχω αναλάβει µετά την εµπιστοσύνη που µου επέδειξε ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς και, βεβαίως, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Πρόεδρος του
κόµµατος που µου έκανε την τιµή να µε προτείνει, καθώς και ο
κ. Φώτης Κουβέλης, που αποδέχθηκε την πρόταση, για να βρίσκοµαι εδώ ενώπιόν σας στο πλαίσιο της συνεργασίας που συµφώνησαν τα τρία κυβερνητικά κόµµατα.
Πρόκειται για ένα Υπουργείο, το οποίο εκτός του έργου του,
µε τη συνεργασία του Υπουργού Αναπληρωτή, του κ. Καλαφάτη
και του Υφυπουργού, του κ. Παπαγεωργίου, θα επιδιώξει και ευρύτερες συνέργειες που πρέπει να γίνουν µε τη σκέψη µας
στους ανθρώπους και το περιβάλλον τους, αλλά και στην ταλαιπωρηµένη σχέση της κοινωνίας µε το κράτος.
Για µένα είναι µία πρόκληση, καθώς πρόκειται για ένα Υπουργείο, του οποίου οι στόχοι και οι πρακτικές πρέπει να σχετίζονται
µε την ενιαία αντίληψη και εποπτεία του τρισδιάστατου γεωχώρου και του περιβάλλοντός του, όπως εξελίσσονται στο χρόνο,
στη νέα ψηφιακή εποχή, που έχει µπει ο κόσµος από τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα. Μέσα από ένα δυναµικό σύστηµα καθολικού γεωγραφικού, καταγραφικού, τεκµηριωτικού
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χαρακτήρα, στο οποίο θα στηριχθεί και θα αναφερθεί ο ενιαίος
χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός της χώρας σε όλη
τη θεµατική πολλαπλότητά του και στη συνέχεια το αναπτυξιακό
πρότυπο της χώρας και η αυξητική διαχείρισή του.
Είναι στρέβλωση, που οδηγεί σε αδυναµία εφαρµογής και
απορρόφησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πολιτικών το να
αγνοούµε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα,
το στοιχειώδες προαπαιτούµενο της πρώτης φάσης της ανάπτυξης, που είναι η καθολική και ενιαία συστηµατική καταγραφή και
τεκµηρίωση του γεωγραφικού χώρου µετρητικού τύπου και ο ενιαίος χωροταξικός σχεδιασµός, τα προαπαιτούµενα, δηλαδή, της
δεύτερης φάσης της ανάπτυξης, που είναι η αυξητική της διάσταση.
Μόνο τότε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα αναπτυξιακό και κυρίως,
παραγωγικό πρότυπο σε κρίσιµους τοµείς, όπως είναι η χωροταξία, η πολεοδοµία, το περιβάλλον, η ενέργεια σε όλες της τις
µορφές, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα νερά, οι υδρογονάνθρακες, η µεταλλευτική πολιτική, η διαχείριση απορριµµάτων, η
«πράσινη» ανάπτυξη αποκτούν τη δύναµη να προσφέρουν τα
προσδοκώµενα στην αυξητική φάση της ανάπτυξης.
Για τις προαπαιτούµενες προϋποθέσεις που θα φέρουν µελετηµένες, βιώσιµες και φιλικές επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες που θα αλλάξουν το κλίµα και τις νέες θέσεις εργασίας,
µίλησε ήδη ο Πρωθυπουργός.
Το ΥΠΕΚΑ είναι ένα κατ’ εξοχήν τεχνικό Υπουργείο. Συνθέτει
επιστήµες και τεχνολογίες που στοχεύουν στην τεκµηρίωση, την
οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την προστασία και εντέλει
την ανάπτυξη του χώρου στην καθολικότητά του.
Στην ενέργεια στόχος είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής
επάρκειας και ασφάλειας για τη χώρα και η παροχή αξιόπιστων
και προσιτών ενεργειακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Η αγορά ενέργειας υφίσταται και αυτή τις συνέπειες της κρίσης. Φροντίδα µας είναι η διαφάνεια και η τήρηση των κανόνων
του υγιούς ανταγωνισµού.
Στο πλούσιο δυναµικό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στόχος
είναι η αξιοποίησή του για τις δικές µας ανάγκες και για τις εξαγωγές, όπως παραδείγµατος χάριν η προοπτική και οι δυνατότητες προγραµµάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Η
εγκατεστηµένη ισχύς των ΑΠΕ βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό γίνεται µέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον,
όπου ξέρουµε ότι πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις δεν βρίσκουν χρηµατοδότηση. Γι’ αυτό θα επιδιωχθεί µία ισορροπία
στον τοµέα αυτό.
Το φυσικό αέριο είναι προτεραιότητα µε την επέκτασή του σε
όλη τη χώρα. Και βέβαια, η ενίσχυση δράσεων εξοικονόµησης
και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας µέσα από κατάλληλες
δράσεις. Όλα αυτά θα γίνουν µέσα από τις απαραίτητες και εύλογες φροντίδες για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η χώρα µας βρίσκεται, όπως πάντα, σε σηµαντική γεωστρατηγική θέση. Παρακολουθούµε και υποστηρίζουµε την πορεία
των µεγάλων έργων διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων, µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της ωφελιµότητάς τους. Ο χάρτης των
ενεργειακών πηγών στην ευρύτερη περιοχή αλλάζει µε την ανακάλυψη των κοιτασµάτων της ανατολικής Μεσογείου. Είµαστε
σε επαφή µε την Κύπρο, για να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητές
µας προς όφελος τόσο των δύο χωρών µας, όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Αποτελεί προτεραιότητά µας να αξιοποιήσουµε και επικαιροποιήσουµε το πόρισµα που κατέθεσε πρόσφατα η Επιτροπή
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας. Η περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών µε εκµετάλλευση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών
είναι ένας ακόµη στόχος µας.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα του διεθνούς διαγωνισµού
«Ανοιχτής Πρόσκλησης» για τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα ήρθαν πρόσφατα.
Έντεκα εταιρείες µε διεθνή παρουσία και εµπειρία κατέθεσαν
προς αξιολόγηση δεσµευτικές προσφορές, παρά το δυσµενές
επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και την καχυποψία που αναπτύχθηκε.
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Η Ελλάδα διεκδικεί την είσοδό της στο διεθνή ενεργειακό
χάρτη. Μπορούµε να προσελκύσουµε διεθνείς επενδυτές, όταν
δροµολογούµε τις διαδικασίες µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. Αντιµετωπίζουµε τους τοµείς της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου ως πυλώνες πολιτικής, προκειµένου να βοηθηθεί
η αναπτυξιακή ώθηση της χώρας. Η ανακάλυψη και η βιώσιµη
εκµετάλλευση καινούργιων πλουτοπαραγωγικών πηγών θα στηρίξει την εθνική οικονοµία, θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες, θα
δηµιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και βάσιµες ελπίδες για το µέλλον του τόπου. Αλλά για να πετύχει το εθνικό αυτό
εγχείρηµα, απαιτείται διαχρονική σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα και δράσεις µε διαυγείς όρους και ξεκάθαρους κανόνες.
Εδώ θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι όλες οι συµβάσεις, που
προκύπτουν µετά από διεθνείς διαγωνισµούς, θα γίνονται µε την
έγκριση της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο προσελκύουµε επενδύσεις, ενισχύουµε τη γεωστρατηγική µας θέση και την ανταγωνιστικότητα µέσα από κανόνες διαφανείς.
Υλοποιούµε τη απελευθέρωση του συνόλου των πληροφοριών, που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Αρχείο Υδρογονανθράκων. Στελεχώνουµε µε έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό την
Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογονανθράκων. Μέσα στο τελευταίο εξάµηνο του 2012 σχεδιάζουµε νέο γύρο παραχωρήσεων για τις χερσαίες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν
ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
Η διαγωνιστική διαδικασία για τις γεωφυσικές διασκοπήσεις
στο νοτιοδυτικό τόξο βρίσκεται στο τελικό στάδιο, µε την επιλογή
των ενδιαφεροµένων και των προσφορών εκείνων που πληρούν
τις προϋποθέσεις, για να περάσουν στο δεύτερο γύρο αξιολόγησης όπου θα υπάρξουν εκτενείς διαβουλεύσεις.
Στόχος µας είναι να ξεκινήσουν οι σεισµικές έρευνες µέχρι τα
τέλη του φθινοπώρου, ώστε µέσα στο 2013 η χώρα να προχωρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες που οδηγούν στην εφαρµογή
γεωτρήσεων.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες κοιτασµατολογικές περιφέρειες της Ευρώπης. Η έκθεση του ΟΗΕ που δηµοσιεύθηκε στις αρχές της εβδοµάδας ανέφερε ότι «βάσει ερευνών
και εξορύξεων, η χώρα µας εδράζεται σε πλάκα µε δεκάδες εξαιρετικά σπάνια ορυκτά, χρησιµοποιούµενα στη βαριά βιοµηχανία
ακόµα και στην αεροναυπηγική, τα οποία, µάλιστα, διαθέτει σε
µεγάλες ποσότητες».
Υπολογίζεται ότι συνολικά οι πωλήσεις σε ορυκτά και µέταλλα
ανέρχονται ετησίως σε 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Στον τοµέα απασχολούνται πάνω από είκοσι τρεις χιλιάδες άµεσα και σχεδόν
εκατό χιλιάδες έµµεσα εργαζόµενοι. Καταγράφουµε και αξιολογούµε πάνω από εκατόν είκοσι δηµόσιους µεταλλευτικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Υλοποιείται το Εθνικό Μεταλλευτικό
Κτηµατολόγιο, το πρώτο ολοκληρωµένο γεωγραφικό σύστηµα
πληροφοριών που θα αποτελέσει το εργαλείο τόσο της Κυβέρνησης, όσο και όλων όσοι ενδιαφέρονται στον τοµέα των µεταλλευτικών ορυκτών.
Η γεωθερµία, η πιο πράσινη µορφή ενέργειας, µπήκε στο ενεργειακό ισοζύγιο. Υλοποιούνται επενδύσεις άνω των 400 εκατοµµυρίων ευρώ, µε δυνατότητα παραγωγής έως 300 MW, για να
αναπτυχθούν οκτώ πεδία ανά τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται και
όλες οι δράσεις στον αγροτικό τοµέα µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα ποιότητας και τιµής.
Το ΥΠΕΚΑ προωθεί πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, τη διασφάλιση της διαχείρισης των προστατευοµένων περιοχών, ειδών και
οικοσυστηµάτων και την τήρηση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η
προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ανάπτυξης
πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά και µε ορθό λόγο. Αυτή
είναι η πρόκληση που αντιµετωπίζει το ΥΠΕΚΑ και η λογική για
την εργασία του ΥΠΕΚΑ τους επόµενους µήνες που ακολουθούν.
Είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων, η θωράκιση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών, η
χωροταξία και το αστικό περιβάλλον, η εισαγωγή της ψηφιακότητας σε σχέση µε τους παραγωγούς έργου και τους πολίτες, η
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου και η αξιοποίηση και διάχυση στη διοίκηση και την κοινωνία των γεωχωρικών
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δεδοµένων, όπως προβλέπεται από την πολύ σηµαντική οδηγία
INSPIRE η οποία είναι παντελώς άγνωστη όχι µόνο στη διοίκηση
αλλά και στην κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Είναι επίσης τα δάση, η χρηµατοδότηση της δασοπονίας, πολιτικές στον τοµέα των νερών, οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, πολιτική σε θέµατα διαχείρισης
λυµάτων, υλοποίηση έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και δικτύων αποχέτευσης, µέτρα για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή.
Θα έχουµε τη δυνατότητα να τα συζητήσουµε όλα αυτά στα
κοινοβουλευτικά όργανα, µε τα οποία θα συνεργαστούµε.
Το ΥΠΕΚΑ συνεισφέρει τέλος στη µείωση του διοικητικού και
λειτουργικού κόστους του δηµοσίου. Προβλέπεται η αναδιοργάνωση και των διοικητικών δοµών του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να
µπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Παράλληλα εξετάζονται µέτρα για εύλογη εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους και σε περιορισµό των ατεκµηρίωτων δαπανών σε µη δικαιολογηµένες από τα αποτελέσµατα δραστηριότητες σ’ αυτές τις σκληρές συνθήκες της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω αυτήν την πρώτη οµιλία
µου στη Βουλή επιστρέφοντας από ένα σηµαντικό ταξίδι στην
Κύπρο για τη συµµετοχή µου στην πρώτη σύνοδο Υπουργών της
Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη συµµετοχή δύο επιτρόπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
συντοµεύετε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όλοι οι Υπουργοί πέρασαν τα
δεκατρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πρέπει να σας πω ότι εκεί κατάλαβα σε άλλο επίπεδο από εκείνο της ακαδηµαϊκής µου
εµπειρίας ότι η Ελλάδα έχει πάντα κάτι να πει στο ευρωπαϊκό
πεδίο, στο οποίο έχει στραφεί τουλάχιστον από τον 18 αιώνα και
ύστερα. Τέσσερις χώρες αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις µας
και χάρηκα τα νέα παιδιά µας, τους νέους επιστήµονές µας από
το ΥΠΕΚΑ, που υποστηρίζουν την Κυπριακή Προεδρία, η οποία
µπήκε δυνατά, ώριµα και µε σύµπνοια στα βαθιά και µε µία εξαιρετική αποστοµωτική πρώτη της Ευρωπαϊκή Σύνοδο για το περιβάλλον εστιασµένη στα νερά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Μαζί µε τις πρώτες µου εµπειρίες των δέκα ηµερών στο
ΥΠΕΚΑ όπου συνάντησα σοβαρούς, προετοιµασµένους, συγκροτηµένους και εργατικούς συνεργάτες, έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα τελικά µπορεί! Βοηθείστε την να πάει µπροστά στον
ψηφιακό νέο αιώνα!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κουµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το τελευταίο διάστηµα αρκετή συζήτηση έχει γίνει για το χαρακτήρα της
συγκυβέρνησης που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. «Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας» τη χαρακτηρίζει η πλευρά των κοµµάτων που µετέχουν σ’ αυτήν. «Μνηµονιακή Κυβέρνηση» τη
χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάµεις που επικεντρώνουν την κριτική τους στο µνηµόνιο, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις αιτίες που γέννησαν και έφεραν το µνηµόνιο. Και η µία
και η άλλη άποψη στην πραγµατικότητα κρύβουν την αλήθεια και
αποπροσανατολίζουν.
Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ είναι
µία ακόµα κυβέρνηση αντιλαϊκής διαχείρισης, µία κυβέρνηση
απόλυτα δεσµευµένη στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης. Και οι κατευθύνσεις αυτές είναι σαφείς, ισχύουν για όλα τα
κράτη-µέλη είτε µε είτε χωρίς µνηµόνιο και υποτάσσονται στη
στρατηγική επιλογή για τη σωτηρία των µονοπωλιακών οµίλων,
για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της
κερδοφορίας.
Μετά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής αναφέρθηκε από µία
σειρά δυνάµεις ότι η Κυβέρνηση εγκατέλειψε τη θέση της επαναδιαπραγµάτευσης. Στην πραγµατικότητα αυτό που χρεοκόπησε για µία ακόµα φορά στην τελευταία σύνοδο, είναι η θέση
ότι µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαπραγµάτευση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι µπορεί να προκύψει κάτι θετικό για τον
ελληνικό λαό, τους λαούς της Ευρώπης µέσα από τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο αυτής της λυκοσυµµαχίας.
Αυτήν την άποψη την υιοθετούν όλα τα κόµµατα της Βουλής,
πλην του ΚΚΕ. Ανεξάρτητα αν µιλάνε για καταγγελία ή όχι του
µνηµονίου, από τη στιγµή που όλοι υπερασπίζονται τη συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχονται και
τις αρχές και τις κατευθύνσεις που είναι συγκεκριµένες, αντιλαϊκές και εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που αποτελούν το διαρκές µνηµόνιο σε βάρος των λαών!
Με απλά λόγια, το όχι στο µνηµόνιο, το όχι στα βάρβαρα
µέτρα, το «όχι» στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων και το
ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγµατα ασυµβίβαστα µεταξύ
τους. Αυτό απέδειξε και η Σύνοδος Κορυφής, την οποία και τα
κόµµατα της συγκυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησαν ως θετική, κρύβοντας ότι οι όποιοι ανταγωνισµοί µεταξύ των χωρών
αφορούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και όχι των
εργαζοµένων!
Ορισµένοι µάλιστα έφθασαν στο σηµείο να χαρακτηρίζουν τη
στάση του Ολάντ, του Μόντι –ο Παπαδήµος της Ιταλίας- και του
Ραχόι ως την πεµπτουσία της διαπραγµάτευσης. Αυτό που δεν
λένε όµως είναι, ότι πριν ακόµα στεγνώσει το µελάνι των αποφάσεων, ο Ολάντ ανακοίνωσε ένα αιµατηρό πρόγραµµα λιτότητας,
ο Μόντι τη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, ο
Ραχόι τη µείωση φοροαπαλλαγών, τη µείωση των µισθών, την αύξηση της φορολογίας για τα λαϊκά στρώµατα! Αυτή είναι η συµµαχία του Νότου που επιδιώκουν δυνάµεις, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ!
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης ήρθαν απλά να
επιβεβαιώσουν αυτήν την αλήθεια, να διαψεύσουν όσους περίµεναν ότι κάτι µπορεί να αλλάξει για να ανακουφιστούν οι λαϊκές
οικογένειες στη χώρα µας. Ποιο είναι το πνεύµα και το γράµµα
αυτών των Δηλώσεων; Είναι η επιτάχυνση όλων των αντιλαϊκών
µέτρων. Βεβαίως πολλά απ’ αυτά τα µέτρα έχουν ήδη αποφασιστεί και δροµολογηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και
έχουν διαµορφώσει µία εφιαλτική κατάσταση για τις λαϊκές οικογένειες και κυρίως για τα παιδιά τους, τη νεολαία που µαραζώνει στην ανεργία και την ανασφάλεια και έρχεται αντιµέτωπη
µε το χτύπηµα µορφωτικών και εργασιακών δικαιωµάτων.
Από πού να ξεκινήσει κανείς; Από τις εργασιακές σχέσεις;
Προεκλογικά λεγόταν ότι δεν θα παρθούν νέα µέτρα για µειώσεις
µισθών. Μα αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα διαµορφωµένο νοµοθετικό οπλοστάσιο που οδηγεί στη µείωση των µισθών κατά 40%
και 50% σε µισθούς 200 και 300 ευρώ, µε τις ατοµικές και επιχειρησιακές συµβάσεις, µε τις ενώσεις προσώπων που φτιάχνουν
οι εργοδότες σε µία νύχτα, µε την εκ περιτροπής εργασία, µε τη
µερική απασχόληση.
Τι θα γίνει µε τις κλαδικές συµβάσεις που είναι στο στόχαστρο
των εργοδοτών και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων; Πώς
θα αντιµετωπιστεί ο εκβιασµός που σπάει κόκκαλα στους χώρους δουλειάς, για να δεχθούν οι εργαζόµενοι και κυρίως οι νέοι
τα πάντα µε την απειλή της ανεργίας;
Στους χώρους της εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση σήµερα διά
στόµατος Υπουργού δεσµεύτηκε για την πλήρη υλοποίηση του
νόµου Διαµαντοπούλου. Την ίδια στιγµή είναι τραγική η κατάσταση στις σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Τα οικονοµικά των σχολών έχουν πιάσει πάτο. Το επόµενο διάστηµα, µία σειρά από
προβλήµατα θα γιγαντωθούν πάνω στο έδαφος της υποχρηµατοδότησης.
Φοιτητικές εστίες και λέσχες σίτισης βρίσκονται στον αέρα
λόγω έλλειψης κονδυλίων. Γίνονται νέες µειώσεις στον αριθµό
και τις ώρες των συµβασιούχων ωροµισθίων διδασκόντων. Απει-
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λούν να χαθούν εξάµηνα. Όλο και περισσότερα ιδρύµατα αδυνατούν να πληρώσουν τα στοιχειώδη, την καθαριότητα, τη συντήρηση των κτηρίων. Το ίδιο συµβαίνει και στα σχολεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στα βιβλία ενώ την ίδια
στιγµή εκτός από τα βιβλία, τα σχολεία αντιµετωπίζουν ήδη από
την προηγούµενη χρονιά οξυµµένα προβλήµατα στη µεταφορά
των µαθητών, στο προσωπικό, στις υποδοµές, ακόµα και στη
θέρµανση των κτηρίων που καλούνται να τα πληρώσουν οι γονείς
από την τσέπη τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τελειώνω. Και βέβαια σαν το κερασάκι
σε αυτήν την ενιαία επίθεση ενάντια στη νεολαία ήρθε πρόσφατα
η δήλωση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης για επαναφορά του
αντιδραστικού και επικίνδυνου νοµοσχεδίου της προηγούµενης
κυβέρνησης για τη νοµιµοποίηση των ναρκωτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εµείς δεν
συµβιβαζόµαστε µε αυτήν την κατάσταση. Δεν δίνουµε άλλοθι
στην κυβερνητική πολιτική, δεν δεχόµαστε το επιχείρηµα ότι ο
λαός και η νεολαία πρέπει να υποστούν όλη αυτήν τη βαρβαρότητα, επειδή ψήφισαν την παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Είναι η ώρα να µιλήσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Με όπλο την οργάνωση και την αλληλεγγύη, καµµία ανοχή, καµµία αναµονή στη συγκυβέρνηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσατε.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα να ευχηθώ καλή δύναµη σε όλες και όλους σε µία εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο για την πατρίδα µας.
Η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, για να
διαχειριστεί µία πρωτοφανή οικονοµική και κοινωνική κρίση.
Έχουµε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών. Ξέρουµε ότι ο δρόµος είναι δύσκολος και ανηφορικός, αλλά ξέρουµε επίσης ότι
είναι ο µόνος δρόµος, διότι η άλλη επιλογή είναι ο γκρεµός.
Το δρόµο λοιπόν αυτόν τον ανηφορικό το έθνος πρέπει να τον
ανέβει και πρέπει να τον ανέβει ενωµένο. Από την πλευρά της
Κυβέρνησης είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, πολιτευόµενοι σαν να είναι η τελευταία µας θητεία. Δεν
υπάρχει πια η λογική του πολιτικού κόστους και των δηµοσίων
σχέσεων. Ο µόνος δρόµος που υπάρχει µπροστά µας είναι της
µάχης και της επιτυχίας, όχι για τα κόµµατα που στηρίζουν την
Κυβέρνηση αλλά για το έθνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η προσπάθεια στο δικό µας τοµέα θα είναι να ξεφύγουµε από
το βαθύ τέλµα της ύφεσης και να περάσουµε σε ένα δρόµο ανάκαµψης αρχικά και στη συνέχεια ανάπτυξης. Δεν θα σας πω
λόγια και συνθήµατα. Προσπαθώ να είµαι πάντοτε οπαδός του
συγκεκριµένου και θα αναφερθώ στους τέσσερις άξονες στους
οποίους θα στηρίξουµε την προσπάθειά µας για την αλλαγή πορείας της χώρας έτσι, ώστε στο τέλος να δηµιουργηθούν καινούργιες δουλειές µέσω επενδύσεων φυσικά, γιατί δεν υπάρχουν
µαγικές συνταγές και να µπει η χώρα σε πιο ήρεµα νερά.
Οι άξονες που έχουµε είναι τέσσερις, όπως σηµείωσα. Ο πρώτος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, κοµβικής σηµασίας.
Όπως µία βρύση δεν έχει νόηµα αν δεν υπάρχει νερό, έτσι δεν
έχει νόηµα να υπάρχουν µηχανισµοί στην οικονοµία, αν δεν
υπάρχουν χρήµατα για να στηριχθεί η αγορά.
Ο δεύτερος άξονας είναι η στήριξη της επιχειρηµατικότητας ,
όχι για λόγους δογµατικούς, αλλά γιατί µόνο µέσω του ιδιωτικού
τοµέα µπορούν να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το δηµόσιο δεν έχει χρήµατα, δυστυχώς.
Ο τρίτος άξονας είναι η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς διότι
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είναι αλήθεια ότι η πτώση των εισοδηµάτων τα τελευταία χρόνια
δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πτώση των τιµών.
Ο τέταρτος άξονας είναι το νοικοκύρεµα, ο εκσυγχρονισµός
των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο µας, γιατί ο
πολίτης δικαιούται καλύτερες υπηρεσίες.
Εξηγώ καθέναν από αυτούς τους άξονες, δίνοντας φυσικά µία
µάχη µε το χρόνο, διότι έχει περιοριστεί ο χρόνος της οµιλίας
και θα προσπαθήσω να είµαι όσο πιο ουσιαστικός γίνεται µέσα
στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, τη ρευστότητα της αγοράς,
οι κινήσεις αφορούν στα εξής:
Πρώτον, ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος. Μίλησε γι’ αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών.
Δεύτερον, κίνητρα για επιστροφή των καταθέσεων από το εξωτερικό στις ελληνικές τράπεζες. Είναι κοµβικής σηµασίας για τη
λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Ο Πρωθυπουργός, o κ.
Σαµαράς, αναφέρθηκε σε αυτό, παρέλκει να το εξηγήσω.
Τρίτον, άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τους ευρωπαίους
εταίρους µας για την ενεργότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγµατεύσεις και θα συνεχιστούν εντατικά µέσα στον Ιούλιο.
Τέταρτον, επιδίωξη για τη δηµιουργία ενός νέου ελληνικού
επενδυτικού ταµείου µε στήριξη και από ευρωπαϊκούς πόρους.
Είχε γίνει προσπάθεια και από την προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν
είναι εύκολη η προσπάθεια. Πρέπει να πείσουµε τους εταίρους
µας γι’ αυτό αλλά αξίζει, για να στηρίξουµε την πραγµατική οικονοµία.
Πέµπτον, η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των οφειλών
του δηµοσίου στις επιχειρήσεις ύψους 6,8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Μίλησαν οι συνάδελφοί µου γι’ αυτό. Δεν επεκτείνοµαι περαιτέρω.
Από την άλλη θα προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο βαθµό τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή
µας, τον επενδυτικό νόµο στον οποίο θα κάνουµε στοχευµένες
αλλαγές για να έχει µεγαλύτερη απόδοση το ΕΤΕΑΜ έτσι, ώστε
τα χρήµατα που του ανήκουν να πάνε στους πραγµατικούς δικαιούχους και ξεπερνούν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και φυσικά
το ΕΣΠΑ, µε κινήσεις που θα επισπεύσουν την απορρόφηση των
πόρων-ήδη έχω συνάντηση γι’ αυτό την επόµενη Πέµπτη µε τον
Κοινοτικό Επίτροπο, κ. Χαν.
Η προσπάθειά µας στο ΕΣΠΑ θα κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις: Αναθεώρηση για να προσαρµοστεί στις ανάγκες της παρούσης συγκυρίας, απλοποίηση των πολύπλοκων διαδικασιών
για την οποία ήδη ζήτησα βοήθεια από την ευρωπαϊκή Task
Force και προώθηση χωρίς προσκόµµατα των εκατόν ογδόντα
ενός έργων προτεραιότητας, ορισµένα από τα οποία αντιµετωπίζουν δυστυχώς προβλήµατα.
Μιλώντας για το ΕΣΠΑ υπενθυµίζω την αυτονόητη προσπάθεια
που θα κάνουµε για το καλύτερο αποτέλεσµα σε σχέση µε τη νέα
περίοδο 2014-2020. Θα είναι δύσκολη και αυτή η διαπραγµάτευση.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Η Ελλάδα πρέπει να γίνει χώρα φιλική σε επενδύσεις. Πώς θα το
πετύχουµε; Με νέο, απλό, σταθερό, φορολογικό νόµο, για τον
οποίο επίσης έγινε αναφορά από τον αρµόδιο Υφυπουργό, µε
περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και
αντιµετώπιση της αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας στο δηµόσιο
τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν εκθέσεις σε σχέση
µε την ανταγωνιστικότητα και σε σχέση µε το τι πρέπει να γίνει
στην ελληνική οικονοµία, ελληνικών και ξένων φορέων. Και είναι
συγκλίνουσες οι περισσότερες από αυτές τις εκθέσεις. Αυτό που
χρειάζεται από εµάς, είναι να γίνουµε η οµάδα της εφαρµογής
όλων αυτών των ιδεών.
Πώς θα προχωρήσουµε; Σε σχέση µε τις επενδύσεις πρέπει
να εκµεταλλευτούµε το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει κατ’
αρχήν, ώστε να ενεργοποιήσουµε σε όλα τα στάδια το «one stop
shop» του «INVEST IN GREECE», για να µη χρειάζεται η εµπλοκή
άλλου φορέα για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Όλες οι επενδύσεις και ο βαθµός ωρίµανσής τους πρέπει να παρακολουθούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε ειδική σηµατοδότηση
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καθυστερήσεων, για την οποία θα λογοδοτούν οι αρµόδιοι, ώστε
µε αυτόν τον τρόπο να επιταχυνθούν οι επενδύσεις και να υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια και φυσικά µε fast track στη δικαιοσύνη, µε θεσµικές παρεµβάσεις σε υποθέσεις που αφορούν σε
στρατηγικές επενδύσεις, σε συνεννόηση φυσικά µε το αρµόδιο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Θα επικεντρωθούµε παράλληλα σε κινήσεις που θα βελτιώσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, προχωρώντας όλα τα προεδρικά διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις για τις αδειοδοτήσεις τεχνικών επαγγελµάτων και για την απλούστευση της
αδειοδότησης των επιχειρήσεων, για να προχωρήσει γρηγορότερα αυτό το θέµα. Είναι αίτηµα όλου του επιχειρηµατικού κόσµου και φυσικά µε ιδιαίτερα έµφαση στον τοµέα της εξωστρέφειας και των εξαγωγών.
Στην κατεύθυνση αυτή θα αναπτύξουµε µία εθνική στρατηγική,
η οποία στηρίζεται στα εξής:
Πρώτον, στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, δηλαδή του
αριθµού των προϊόντων και των εταιρειών που εξάγουν. Βρισκόµαστε σε στενή συνεργασία µε τον εξαγωγικό κλάδο και γι’ αυτόν
τον κλάδο δουλεύουµε. Εποµένως αυτοί πρέπει να είναι οι σύµβουλοί µας.
Δεύτερον, προώθηση των εξαγωγών σε νέες αναδυόµενες
αγορές και δίκτυα. Αναφέροµαι ιδιαίτερα στην Ασία.
Τρίτον, απλοποίηση των διαδικασιών και µείωση του διοικητικού βάρους για την πραγµατοποίηση εξαγωγών. Εδώ αναφέροµαι στο λεγόµενο «Single Window», µια ηλεκτρονική µέθοδο, ένα
πρόγραµµα για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών.
Το στοίχηµα στον κλάδο των εξαγωγών είναι ο καλύτερος συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Πρέπει να οργανώσουµε µαζί κοινές δράσεις και να δουλέψουµε µαζί για να
προωθήσουµε το όνοµα Ελλάδα στο εξωτερικό, για να πετύχουµε τελικά ένα εξωστρεφές µοντέλο ανάπτυξης.
Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχουν οι δράσεις
σε σχέση µε την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία, συνδέοντας την έρευνα άµεσα µε την παραγωγή -όπου είναι εφικτό
φυσικά αυτό- µε την άµεση εγκατάσταση ερευνητικών κέντρων
µέσα σε επιχειρηµατικά πάρκα, µε αξιοποίηση χρηµατοδοτικών
εργαλείων, όπως είναι τα «Venture Capital», αλλά και µε σωστή
διάχυση υπαρχόντων κονδυλίων στην αγορά.
Τέλος στην προσπάθειά µας στο χώρο των επενδύσεων θα
διαπραγµατευτούµε µε τους εταίρους µας, εκµεταλλευόµενοι
κάθε δυνατότητα που παρέχει το Κοινοτικό Δίκαιο για τη δηµιουργία ειδικών οικονοµικών ζωνών µε ειδικά φορολογικά κίνητρα, αλλά –το υπογραµµίζω αυτό- µε πλήρη σεβασµό των
εργασιακών δικαιωµάτων.
Δεν θα είναι εύκολη η προσπάθεια αυτή, διότι αυτό θα δώσει
ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην Ελλάδα: Τα ειδικά φορολογικά
κίνητρα. Θα διαπραγµατευτούµε όµως µε τους εταίρους µας, λέγοντάς τους στο κάτω-κάτω ότι µε αυτήν την πρόταση δεν τους
ζητάµε περισσότερα χρήµατα, αλλά τους ζητάµε να βοηθήσουν
να βγει από το βαθύ πηγάδι της ύφεσης η ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παράλληλα θα εργαστούµε για να ξεµπλοκάρουµε έργα που
θα τονώσουν άµεσα την οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας.
Αναφέροµαι σε µία σειρά από έργα που καθυστερούν, όπως είναι
το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, της Πάτρας, του Λαυρίου, ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, τα έργα του Τραµ. Φυσικά οι επεκτάσεις του Μετρό στην Αθήνα, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το
µεγάλο έργο που πιστεύουµε ότι θα προχωρήσει, του αεροδροµίου στο Καστέλι της Κρήτης όπου νοµίζω, ότι αν γίνουν σωστές
κινήσεις µέσα σε έξι, οκτώ µήνες, θα µπορέσουµε να έχουµε
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Μιλώντας για έργα, θα πρέπει να αναφέρω την «καυτή πατάτα», την πρώτη µεγάλη δυσκολία που θα έχουµε µπροστά µας,
τους πέντε µεγάλους συγχρηµατοδοτούµενους οδικούς άξονες
όπου έχουν διακοπεί οι διαπραγµατεύσεις και πρέπει να γίνει
επανεκκίνησή τους. Αυτή είναι µία µάχη µε το χρόνο, αλλά είµαστε καταδικασµένοι να την κερδίσουµε. Θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου οι διαπραγµατεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί
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το φθινόπωρο και κατ’ εκτίµηση µέχρι το τέλος της χρονιάς να
έχουµε τελειώσει µε το ζήτηµα αυτό.
Φυσικά έχουµε και την αξιοποίηση των τριάντα επτά περιφερειακών αεροδροµίων, ένα έργο που προωθείται από το ΤΑΥΠΕΔ, το Ταµείο Αξιοποίησης Περιουσίας και από τη δική µας
πλευρά απαιτούνται µία σειρά από ρυθµιστικές παρεµβάσεις. Τα
αεροδρόµια δεν µπορεί να είναι απλές πίστες προσγείωσης και
απογείωσης. Σε όλη την Ευρώπη είναι µικροί τοπικοί πόλοι ανάπτυξης.
Τρίτος άξονας της πολιτικής µας είναι η οµαλή λειτουργία της
αγοράς. Βασική επιδίωξη είναι η αντιµετώπιση των στρεβλώσεων
µε εµπόδια που τέθηκαν τεχνητά, για να ωφελούνται λίγοι εις
βάρος των πολλών. Κοµβικής σηµασίας είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όχι µόνο µε τα πρόστιµα -που και αυτά,
βεβαίως, είναι µεγάλης σηµασίας- αλλά και µε συστάσεις, τις
οποίες θα τις εξετάσουµε κατά προτεραιότητα για το άνοιγµα
αγορών, για την άρση εµποδίων, για την οµαλότερη λειτουργία
της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή.
Δεύτερο εργαλείο είναι ο εκσυγχρονισµός των αγορανοµικών
διατάξεων είτε µε κατάργηση, είτε µε επικαιροποίηση διατάξεων
όπου είναι αναγκαίο. Στο ζήτηµα των τιµών θα επιδιώξουµε στενή
συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει µία «ειδική εργαλειοθήκη», όπως λέγεται, την οποία θα χρησιµοποιήσουµε ακριβώς
για να παρέµβουµε για την οµαλότερη λειτουργία της αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Φυσικά θα προχωρήσουµε σε εξορθολογισµό και µείωση του
κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας µε ενθάρρυνση συνεργειών
των εµπορικών επιχειρήσεων, µε ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,
«clustering» και Open Malls. Οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στη
µείωση του κόστους άρα και στη δυνατότητα µείωσης των τιµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να συντοµεύσετε και να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων):
Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται
απ’ όλους όσοι εµπλέκονται στην αγορά. Και εγώ δεν το θέλω
αλλά δεν µπορώ να κάνω αλλιώς.
Επίσης θα επιδιώξουµε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
για την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του καταναλωτή, όπως και
τη συνεργασία µε όλες τις καταναλωτικές οργανώσεις. Εδώ κοµβικής σηµασίας είναι ο ρόλος του παρατηρητηρίου τιµών που
πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστό στους καταναλωτές. Αυτό
είναι ένα σηµαντικό εργαλείο, πολλοί καταναλωτές δεν το γνωρίζουν και έχει σηµασία η συνεργασία µας µε τα Μέσα Ενηµέρωσης για να πληροφορούνται οι καταναλωτές σε σχέση µε τις
δυνατότητες που έχουν.
Σηµειώνω εδώ το παραεµπόριο, το οποίο επίσης είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στο θέµα αυτό χρειάζεται συνεργασία
Αστυνοµίας, Δηµοτικής Αστυνοµίας, Τελωνείων και όλων των φορέων.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τον τέταρτο άξονα δράσεων
που αφορά το νοικοκύρεµα και τον εκσυγχρονισµό του κράτους.
Ένα βασικό θέµα σε εµάς είναι το σύστηµα προµηθειών και το
ηλεκτρονικό, ειδικότερα, σύστηµα διαγωνισµών για τις προµήθειες όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και πιστεύουµε ότι θα έχει
δροµολογηθεί µέχρι την άνοιξη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αλλά
ακολουθούν οι πολιτικοί Αρχηγοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω δύο αναφορές και θα
ολοκληρώσω.
Ένα θέµα για το οποίο νοµίζω υπάρχει ενδιαφέρον στην Αίθουσα είναι το ζήτηµα του ΟΣΕ. Βούληση της Κυβέρνησης είναι
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να προχωρήσουµε στην εξυγίανση του ΟΣΕ µε φροντίδα για
τους φορολογούµενους και εύνοια για τους εργαζόµενους.
Από την προηγούµενη θητεία µου στο Υπουργείο Μεταφορών
είχα ξεκινήσει την προσπάθεια εξυγίανσης. Θα προχωρήσουµε
και τώρα στηριγµένοι στην προεργασία που έχει γίνει τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Χαίροµαι που υπάρχει ευρεία συναντίληψη
για το θέµα αυτό.
Πρώτον, θα επιδιώξουµε να λυθεί το θέµα των κρατικών ενισχύσεων για τον ΟΣΕ και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Οι διαπραγµατεύσεις
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε εξέλιξη.
Δεύτερον, θα επιδιώξουµε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της
συντήρησης υλικού της τεχνικής βάσης όπου χρειάζονται καινούργιες λύσεις και συνέργειες, ενδεχοµένως, που θα µελετήσουµε έτσι, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα η τεχνική
βάση.
Τρίτον, θα επιδιώξουµε να προχωρήσει η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, της «ΓΑΙΑΟΣΕ» από το δηµόσιο πια.
Στόχος είναι η εξυγίανση του ΟΣΕ και η αποκρατικοποίηση της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, πείτε
δύο κουβέντες µόνο και ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα κλείσω µε κάποιες αναγκαστικά πολύ σύντοµες αναφορές
σε τίτλους για τις µεταφορές και τις επικοινωνίες. Στις µεταφορές έχουµε την εισιτηριοδιαφυγή, την ολοκλήρωση των καινούργιων κανονισµών στις αστικές συγκοινωνίες. Θα κάνουµε
προσπάθεια για την περιβαλλοντική λειτουργία των µέσων µαζικής µεταφοράς. Θα δώσουµε έµφαση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και σε όλα τα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία θα στηρίξουν αυτήν
την προσπάθεια. Τέλος θα δώσουµε έµφαση στην προσπάθεια
που θα κάνουµε στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για ένα καλύτερο τοπίο σε σχέση µε τα ερευνητικά κέντρα
όπου επιθυµούµε να σταµατήσει η πολυδιάσπαση για να υπάρχει
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στη δράση τους.
Αυτά είχα να πω, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Προσπάθησα
να είµαι συγκεκριµένος. Νοµίζω ότι παρέλκει αυτήν την ώρα να
κάνω άλλους επιλόγους, παρά µόνο να πω ότι φυσικά πρέπει να
δώσουµε τον καλύτερό µας εαυτό, γνωρίζοντας πως τυχόν αποτυχία αυτής της Κυβέρνησης, θα είναι δυστυχώς και αποτυχία γι’
αυτήν τη χώρα.
Εποµένως θα δώσουµε τη µάχη µένοντας στο ύψος των περιστάσεων, βάζοντας πάνω απ’ όλα την πατρίδα µας. Για την πατρίδα µας πρέπει να δουλέψουµε, για την πατρίδα µας πρέπει να
πετύχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε,
δεν έχετε το λόγο. Έχω ήδη δώσει το λόγο στην κυρία Πρόεδρο.
Ορίστε, κυρία Παπαρήγα, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Όντως χρειάζεται πολύ θάρρος και θράσος –µε συγχωρείτε που
θα σας πω- για να µιλήσετε όπως µιλάτε για τον ΟΣΕ. Θα είµαι
πολύ συγκεκριµένη.
Οι πολιτικές έχουν συνέχεια. Οι κυβερνήσεις, η µία διαδέχεται
την άλλη και πατάνε στο προηγούµενο έργο, το ανατρέπουν ή
δεν το ανατρέπουν –συνήθως δεν το ανατρέπουν- και το συνεχίζουν.
Βεβαίως, είµαστε αντίθετοι µε οποιαδήποτε µορφή ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ. Μάλιστα, ο σιδηρόδροµος σήµερα είναι το πιο
σύγχρονο φιλικό προς το περιβάλλον µέσο µεταφοράς που µπορεί να αντιµετωπίσει και τη χρήση του ΙΧ και τα αεροπορικά δροµολόγια. Η Ελλάδα είναι µία µικρή χώρα και στο ηπειρωτικό
πεδίο δεν χρειάζεται να πηγαίνεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη µε το αεροπλάνο. Αλλά ας το αφήσω αυτό.
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Πρέπει να τοποθετηθείτε στο εξής ζήτηµα: Είκοσι χρόνια τώρα
δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει πάρει µέτρα για τον ΟΣΕ,
για εξυγίανση, εκσυγχρονισµό κ.λπ., κ.λπ.. Τον ΟΣΕ τον κάνατε
«ΕΡΓΟΣΕ», «ΓΑΙΑΟΣΕ», «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Ένα αυτό.
Δεύτερον, πήρατε γαλλικές µελετητικές εταιρείες. Ύστερα
από είκοσι πέντε χρόνια ξαναήρθε στην Ελλάδα η γαλλική µελετητική εταιρεία που έφερε η χούντα. Όσον αφορά στις µελετητικές εταιρείες όλα τα µέτρα τα έχετε πάρει, διαχωρισµό, εκείνο,
το άλλο, έρευνες έχετε κάνει για ατασθαλίες. Μπορείτε λοιπόν
να µας απαντήσετε εν πάση περιπτώσει γιατί είκοσι χρόνια παίρνετε µέτρα για τον ΟΣΕ και τώρα ανακαλύψατε ότι πρέπει να τον
πουλήσετε;
Και θα πουλήσετε βεβαίως το έργο µεταφοράς και το επιβατικό. Την υποδοµή θα την αφήσετε στο κράτος. Δεν έχει εκσυγχρονιστεί όσο πρέπει, ουσιαστικά, θα βάλει ο λαός –γιατί από το
λαό βγαίνουν τα χρήµατα- για την υποδοµή και βεβαίως το µεταφορικό και το επιβατικό έργο θα το αναλάβουν οι ιδιώτες.
Θα έλεγα ότι ο κ. Στουρνάρας όταν γυρίσει από το ταξίδι ότι
πρέπει να δώσει συγκεκριµένη απάντηση, βεβαίως µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία, για το τι θα γίνει µε το «τρίγωνο των Βερµούδων». Και «τρίγωνο των Βερµούδων» µπορούµε να εννοήσουµε αυτήν τη σχέση που υπάρχει ΙΚΑ-ΕΟΠΠΥ-ΟΑΕΔ και µέσα
εκεί είναι και ο Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων και ο Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας.
Με τα στοιχεία τα οποία έχουν δηµοσιευθεί πάρα πολλές
φορές και κανείς δεν τα έχει αµφισβητήσει, βγαίνει το εξής
πράγµα: Ότι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος βεβαίως απευθύνεται στο ένα
τρίτο των ανέργων και όχι σε όλους τους ανέργους, έχει αποθεµατικά µέχρι το τέλος του Δεκέµβρη για να δώσει τα επιδόµατα
ανεργίας, χωρίς να έχουν υπολογιστεί αυτοί που έχουν πέσει
κάτω από τις συµβάσεις και πώς θα συµπληρώνονται κ.λπ. οι νέοι
και τέτοια ζητήµατα, που όµως του φτάνουν µέχρι τα τέλη Δεκέµβρη να δώσει τα επιδόµατα ανεργίας στο βαθµό που το ΙΚΑ
δώσει αυτά που χρωστάει. Το ΙΚΑ όµως δεν έχει να δώσει αυτά
που χρωστάει στον ΟΑΕΔ. Άρα σηµαίνει ότι πριν το τέλος του
Δεκέµβρη θα έχουµε προβλήµατα παροχής αυτού του εξευτελιστικού επιδόµατος ανεργίας.
Παραπλήσια είναι αυτά τα κόλπα που κάνετε τώρα, κόλπα κυριολεκτικά -τα κάνει η εργοδοσία, βολεύουν όµως και την Κυβέρνηση, την προηγούµενη, τη σηµερινή κ.λπ.- µε τις δίµηνες
συµβάσεις που παίρνετε τους ανέργους. Τους προσλαµβάνετε
για δύο µήνες, κόβεται το ταµείο ανεργίας, µετά από δύο µήνες
τους απολύετε και χάνουν το δικαίωµα να έχουν όλο το χρόνο
το ταµείο ανεργίας. Γιατί παραµένουν άνεργοι και έτσι µειώνεται
ο αριθµός των δικαιούχων του ΟΑΕΔ, διακόπτοντας την ανεργία
για δύο µήνες. Σίγουρα είναι κόλπο αυτό, αλλιώς δεν µπορείτε
να µειώσετε τον αριθµό των δικαιούχων του ΟΑΕΔ που είναι πολύ
λιγότερος από τους πραγµατικά δικαιούχους.
Όσον αφορά το ΙΚΑ υπάρχουν αποθεµατικά µέχρι τέλη του Δεκέµβρη. Για να υπάρξουν όµως τα αποθεµατικά µέχρι τέλη του
Δεκέµβρη, να καταβληθούν οι συντάξεις κ.λπ., σηµαίνει ότι το
ΙΚΑ εισπράττει το 1.400.000.000 και το κράτος τού καταβάλλει
το µερίδιο του 1.492.000.000, που σηµαίνει ότι αν δεν καταβληθούν από το κράτος αυτά, το Δεκέµβρη δεν θα µπορούν να καταβληθούν οι συντάξεις. Εµείς θέλουµε απάντηση. Και ξέρετε το
θέµα δεν είναι αν το ΚΚΕ ζητάει απάντηση. Απάντηση ζητούν οι
συνταξιούχοι.
Καλά όλα αυτά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλα αυτά τα περίφηµα ηλεκτρονικά που ακούµε, µέσα είµαστε κι εµείς σε αυτά
και ποιος δεν τα θέλει, αλλά αυτά δίνουν χρήµα; Θα µας δώσουν
τις συντάξεις;
Θα βγάλετε, λέει, τη σύνταξη fast track ή θα έχουµε το παρατηρητήριο των τιµών. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν έχουµε λεφτά,
δεν µπορούµε να κάνουµε και σύγκριση τιµών. Πρέπει να έχεις.
Φορολογικό. Πραγµατικά όλα τα κόµµατα συζητάνε «φόρος
στον πλούτο, στους πλούσιους, βοήθεια στη φτώχεια» και αρχίζει
η «ακραία φτώχεια», η «µεσαία φτώχεια» κ.λπ.. Τώρα άλλοι περιορίζονται στην ακραία φτώχεια, άλλοι στη φτώχεια.
Κοιτάξτε να δείτε, πλούσιος και φτωχός είναι έννοιες που και
εµείς τις χρησιµοποιούµε, µόνο που είναι για την ποίηση και τη
λογοτεχνία. Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε το εξής πράγµα:
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Ποιος θεωρείται φτωχός; Βεβαίως υπάρχει διαβάθµιση στη φτώχεια. Ποιος θεωρείται φτωχός; Από εκεί αρχίζει το αφορολόγητο.
Εµείς θεωρούµε ότι σήµερα –όχι όπως θα θέλαµε εµείς- τουλάχιστον για το κάθε άτοµο, 20.000 το χρόνο πρέπει να είναι αφορολόγητο, για το ζευγάρι µε δύο παιδιά, για µία τετραµελή
οικογένεια 40.000. Είµαστε στις 5.000, λέγατε ότι θα το πάτε στις
8.000, το πάτε στο τέλος της τετραετίας.
Εποµένως στην ακραία φτώχεια και µισή κονσέρβα να της δώσεις θα σε χειροκροτήσει. Και όλα αυτά τα υποκατάστατα που
γίνονται, τα κοινωνικά παντοπωλεία και το ένα και το άλλο, όλα
αυτά δεν µπορεί να αποτελούν απάντηση στον άνεργο και στη
φτωχή οικογένεια, για να µη σας πω ότι είναι οι νέοι µηχανισµοί
της κοµµατικής ρουσφετολογίας. Δεν χρειάζεται να έχεις τους
παλιούς. Εν πάση περιπτώσει, για εµάς ισχύει το αφορολόγητο,
τα 40.000 ευρώ για την τετραµελή οικογένεια.
Φόρος ΦΠΑ. Ωραία, λέει ότι πέφτει ο φόρος στην εστίαση. Τι
θα γίνει µε τα σχολικά είδη και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης; Θα κάνετε, λέει, εννέα δόσεις. Ε, λοιπόν, µπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι φοροφυγάδες θα είµαστε κι εµείς που τυπικά
δεν είµαστε φτωχοί. Όταν στις 20 του µήνα τελειώνουν τα λεφτά
του µήνα και δώδεκα δόσεις να βάλετε, δεν θα µπορεί ο κόσµος
να τα πληρώσει. Θα γίνουµε οι περισσότεροι φοροφυγάδες. Δεν
γίνεται να πληρωθούν. Καταργείτε τον ένα φόρο και κάνετε έναν
ενιαίο φόρο. Και το φόρο αλληλεγγύης πρέπει να τον καταργήσετε. Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
Και εν πάση περιπτώσει, εµείς λέµε αφορολόγητο τα 40.000
ευρώ για την τετραµελή οικογένεια και στην ουσία είναι πολύ µειωµένο, γιατί τα 40.000 τα λέγαµε προ κρίσης, όχι τώρα µε όλα
αυτά τα χαράτσια κ.λπ.. Και τι υπολογίζετε, αυτό που παίρνουµε
τυπικά ή αυτό που πάει στα χέρια µας; Τις συντάξεις πώς τις υπολογίζετε; Σε αυτό το ποσό που βγήκα στη σύνταξη ή αυτό που
παίρνω στο χέρι; Γιατί αυτό που παίρνω στο χέρι είναι πολύ λιγότερο. Κι όµως εξακολουθείτε και λέτε «τόση είναι η σύνταξη».
Πώς τόση είναι η σύνταξη; Αφού αφαιρείτε ένα φόρο αλληλεγγύης και άλλο φόρο αλληλεγγύης βάσει του νόµου τάδε.
Ε, λοιπόν, θα είµαστε οι περισσότεροι φοροφυγάδες για εσάς,
δικαιολογηµένοι φοροφυγάδες όµως για εµάς. Δεν πρόκειται να
εισπράξετε αυτά που θέλετε, διότι δεν µπορεί ο κόσµος να πληρώνει. Δεν µπορεί να παίρνεις 500 ευρώ το µήνα και να πληρώνεις και φόρο. Δεν πάτε να κάνετε και είκοσι δόσεις;
Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει οικογένεια που για δέκα µέρες
µπορεί να έχει 50 ευρώ να περάσει; Φόρο µπορεί να πληρώσει;
Δεν µπορεί! Κόψτε τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, βάλτε
αυξηµένο φόρο σε αυτούς που έχουν κέρδη, ανεξαρτήτως αν τα
επενδύουν, αν τα επανεπενδύουν κ.λπ..
Τι θα πει πλούσιος; Μάλιστα µε την ευκαιρία ρωτάµε και το ΣΥΡΙΖΑ: Τι θα πει πλούσιος; Να φορολογηθούν, λέει, οι πλούσιοι.
Ποιος θεωρείται πλούσιος; Γιατί µε τα δικά σας δεδοµένα µια οικογένεια τετραµελής που έχει 40.000 ευρώ το χρόνο είναι πλούσια, µπορεί να φορολογείται άνετα και ένας που έχει 20.000
ευρώ το χρόνο πάµπλουτος κι αυτός. Να ξεκαθαρίσουµε τι είναι
η φτώχεια. Ας αφήσουµε τα ροµαντικά για τη φτωχολογιά και να
ξεκαθαρίσουµε τι είναι πλούτος και τι είναι φτώχεια, αλλιώς δεν
πρόκειται να βρούµε άκρη. Φοροφυγάδες θα είµαστε όχι από
ιδεολογία αλλά από αδυναµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπαρήγα.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα, επειδή δηµιουργούνται ορισµένες παρεξηγήσεις ως προς τις πιέσεις του Προεδρείου για
το χρόνο, ότι αντιλαµβάνεστε ότι ο χρόνος είναι προκαθορισµένος. Θα πρέπει στις 24.00’ να πάµε στην ψηφοφορία. Αυτός είναι
ο λόγος που το Προεδρείο πιέζει να είµαστε συνεπείς ως προς
το χρόνο µας.
Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η συζήτηση για τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της
Κυβέρνησης περιορίστηκε στο να µιλήσουν οι περισσότεροι
Υπουργοί και να αποκλειστούν οι περισσότεροι νέοι Βουλευτές.
Απέφυγε η Κυβέρνηση διά του Προεδρείου να δοθεί ο λόγος -

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως είχαµε ζητήσει από το πρωί, από χθες, προκειµένου να
συµπληρωθεί το τριήµερο της συζητήσεως- σε νέους Βουλευτές,
να ακουστεί η φωνή του ελληνικού λαού, να ακουστεί η φωνή της
περιφέρειας. Και αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Έγινε προκειµένου
να συνεχίσει η εµπαίζει η συγκυβέρνηση τον ελληνικό λαό. Όπως
είπε ψέµατα στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µη µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή αναφερθήκατε
στο Προεδρείο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, σας παρακαλώ
εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή αναφερθήκατε
στο Προεδρείο, θα ήθελα να σας πω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Με συγχωρείτε, είναι σοβαρό αυτό να διακόπτετε την
οµιλία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα αναφερθήκατε στο
Προεδρείο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας παρακαλώ πολύ! Θα µιλήσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχουν µιλήσει εβδοµήντα ένας Βουλευτές και την προηγούµενη φορά είχαν µιλήσει
ογδόντα Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα µιλήσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και ήταν εξακοµµατική
η Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να σταµατήσω να µιλάω και να
κατέβω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αν θέλετε να σταµατήσουµε να µιλάµε µέσα στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να µην αναφέρεστε στο
Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να εφαρµόζετε τον Κανονισµό. Και αν θέλετε δείτε τον
Κανονισµό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη συζήτηση κατά σαράντα οκτώ ώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όπως γνωρίζετε, ο
Πρόεδρος µπορεί να διακόπτει τον οµιλητή. Το γνωρίζετε καλύτερα από µένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σταµατάω, κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο φασισµός …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούστε, θα λειτουργείτε ως Αντιπρόεδρος της Βουλής.
Δεν θα λειτουργείτε ως κοµµατικό στέλεχος εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και θα ακούτε την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναφερθήκατε στο
Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σιωπάτε όταν µιλάνε στη Βουλή οι Βουλευτές σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θα κρατήσω το
χρόνο σας από τη διακοπή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν θα κρατήσετε κανένα χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Παραβιάσατε τον Κανονισµό, λοιπόν. Έπρεπε επί τρεις
ηµέρες να ακούγονται οι Βουλευτές και να εξαντληθεί ο κατάλογος. Αυτό λέει η δηµοκρατία.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποκαλύφθηκε σε αυτές τις
λίγες ώρες που συζητούµε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της
Κυβέρνησης πως ουσιαστικά ό,τι είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, ήταν ψέµατα. Εµπαίξατε τον ελληνικό λαό. Οι δεκαοκτώ προτάσεις του κ. Σαµαρά,
το «Ζάππειο», όλες αυτές οι ανακοινώσεις για τα ειδικά µισθολόγια, ήταν ένα µεγάλο παραµύθι προκειµένου να οδηγήσουν τον
ελληνικό λαό µαζί µε τη χρήση του φόβου και της απειλής στο
να ψηφίσει αυτά τα κόµµατα που θα ολοκληρώσουν το έργο της
παράδοσης του ελληνικού λαού, της παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Ακούσαµε να απευθύνονται εδώ και µάλιστα µε χιούµορ, λέγοντας ότι θα πρέπει να δούµε πώς θα προχωρήσουµε στην
εφαρµογή των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης.
Ποιων Προγραµµατικών Δηλώσεων; Εδώ έρχεται ο Υπουργός Οικονοµικών και λέει ότι δεν υπάρχει αναδιαπραγµάτευση: «Θα
παρθούν µέτρα 11,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και εν συνεχεία θα
δούµε αν θα επαναδιαπραγµατευθούµε». Τι λέγατε προεκλογικά;
Μιλούσατε για επαναδιαπραγµάτευση.
Ακούσαµε προηγουµένως τον Υπουργό Ανάπτυξης να αναφέρεται στους δρόµους, στις νέες οδούς που θα πάρουν οι εθνικοί
εργολάβοι. Το ερώτηµα που πράγµατι έρχεται στα χείλη του
κάθε Έλληνα είναι το εξής: Μήπως, κύριοι, ζείτε σε άλλη χώρα;
Έχετε καταλάβει πού βρισκόµαστε;
Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργοι. Έξι
εκατοµµύρια Έλληνες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν. Έχουµε τρεις χιλιάδες αυτοκτονίες. Φεύγουν οι νέοι άνθρωποι και πάνε µετανάστες στο
εξωτερικό. Και εσείς µιλάτε ακόµη για να σας ακούνε οι εργολάβοι;
Έχετε αντιληφθεί ότι, όταν µιλάτε για φόρους, δεν υπάρχει
πλέον το κίνηµα «Δεν πληρώνω»; Ο ελληνικός λαός πλέον έχει
φτάσει στην πλειοψηφία τού να βρίσκεται στο κίνηµα «Δεν
µπορώ να πληρώσω». Κανείς δεν µπορεί να πληρώσει. Οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες απέναντι στις φορολογικές
αρχές δεν δύνανται να πληρώσουν. Κλείνει κάθε ηµέρα από ένα
µαγαζί σε κάθε γειτονιά -περπατήστε να δείτε- και στην περιφέρεια και στο κέντρο της Αθήνας. Απολύονται άνθρωποι. Και αυτό
γιατί εφαρµόσατε το µνηµόνιο που οδηγεί ουσιαστικά στην
ύφεση. Την ύφεση που οι ίδιοι αναφέρατε το 2010.
Το 2010 σε αυτήν την Αίθουσα, από αυτό εδώ το Βήµα, µιλούσατε για λάθος συνταγή που θα οδηγούσε στην ύφεση, που θα
οδηγούσε σε απολύσεις. Τώρα την εφαρµόζετε και πάτε για το
τρίτο µνηµόνιο.
Έχετε αντιληφθεί ότι εδώ έχουµε πια φθάσει στα όρια τού να
πρέπει να φυλακιστεί, εφαρµόζοντας το νόµο, η πλειοψηφία του
ελληνικού λαού; Ιδιοκτήτες ακινήτων, µικροϊδιοκτήτες ακινήτων,
δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι και τους κόβετε το
ρεύµα. Η δεύτερη φάση ποια είναι; Να συλληφθούν.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι όσο αυξάνετε τις αντικειµενικές αξίες
και όσο το κράτος δεν δέχεται την αντικειµενική αξία ενός ακινήτου την οποία προσδιορίζει το ίδιο -να το δέχεται έστω ως
ποσόν το οποίο θα κατασχέσει το κράτος- θα φτάσουν στο σηµείο οι τράπεζες και οι εισπρακτικές εταιρείες να παραλαµβάνουν το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας;
Έχετε καταλάβει ότι πλέον οι αγρότες που δεν µπορούν να
συµπληρώσουν τα δάνειά τους, έχουν φτάσει στο όριο να τους
κατασχέσει η Αγροτική Τράπεζα το σύνολο της καλλιεργήσιµης
γης;
Και εσείς µιλάτε σαν να µη συµβαίνει απολύτως τίποτα, µε εξυπνάδες και µε ποιήµατα. Ο κ. Τασούλας µίλησε για τα καλά νέα
και για τα κακά νέα. Το καλό νέο, λέει, είναι ότι θα ανέβουµε την
ανηφόρα. Ποια ανηφόρα; Δεν υπάρχει σπίτι που να µην του κτυπάει την πόρτα εισπρακτική εταιρεία.
Τα κακά νέα είναι ότι καταφέρατε να βάλετε τον ελληνικό λαό
πλέον σε ένα αδιέξοδο. Και για να βγούµε από το αδιέξοδο η
λύση δεν είναι η συνέχιση των µνηµονίων, αλλά είναι η εθνική
προσπάθεια, να τους πούµε «κύριοι, µέχρι εδώ».
Η πολιτική την οποία ασκήσατε έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό
πλέον στο αδιέξοδο. Η λύση δεν είναι η αυτοκτονία. Η λύση είναι
να τους πούµε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα οδηγήσει
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σε έναν ξεσηκωµό του ελληνικού λαού και σε έναν εµφύλιο σπαραγµό. Εκεί θα οδηγήσει.
Κύριε Βενιζέλο, όχι µόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν αναφερόµουν σε εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούστε, κύριε Βενιζέλο. Εσείς είστε ο πρωτεργάτης.
Εσείς είστε ο κύριος εφαρµοστής αυτής της πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Δυστυχώς έφτασε στο σηµείο η Νέα Δηµοκρατία µε πρώτο τον
Πρωθυπουργό να σας χειροκροτεί. Αυτό είναι το κατάντηµα. Καταφέρατε να πείσετε τη δεξιά πτέρυγα της Βουλής των Ελλήνων
να ακολουθήσει την πολιτική την οποία εσείς εφαρµόσατε. Μάλιστα καταφέρατε να οδηγήσετε και στην ατιµωρησία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Κάνατε συµφωνίες για τις οποίες δηλώνουµε ότι δεν θα τις
εφαρµόσουµε. Η συµφωνία µε τη «SIEMENS» δεν υπάρχει.
Όποιος την υπογράψει θα πάει υπόδικος µε µήνυση που θα καταθέσουµε εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και θα ζητήσουµε να
υπογράψει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Αυτοί που θα εφαρµόσουν τη συνθήκη και τη σύµβαση που
υπογράψατε εσείς για τα υποβρύχια, εµείς σας λέµε ότι θα σας
οδηγήσουµε στην εισαγγελία. Θα πληρώσετε. Δεν µπορεί κανείς
να χαρίζει από τον ελληνικό λαό το αίµα και τον ιδρώτα.
Σας λέµε ότι δεν µπορείτε να προχωράτε σε συµβιβασµούς µε
εκείνους οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το σηµείο.
Λέτε ότι θα κατάσχετε το σπίτι ενός Έλληνα που δεν µπορεί
να πληρώσει 3.000 ευρώ στην εφορία.
Τα 500 εκατοµµύρια ευρώ από το ΦΠΑ που χρωστάει το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» γιατί δεν τα εισπράττετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Εσάς ρωτάω, κύριε Χατζηδάκη, που µιλάτε για τα αεροδρόµια.
Γιατί δεν εισπράττετε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ που χρωστάει
από ΦΠΑ το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»; Έχετε τίποτα
ιδιαίτερο µε τη «HOCHTIEF»;
Δεν µπορεί ο ελληνικός λαός να συνεχίζει να ανέχεται να
υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά, ο µεν πολίτης να κυνηγιέται από το πρωί µέχρι το βράδυ από τις εισπρακτικές εταιρείες
και από τους εφοριακούς για να πληρώσει φόρους που δεν µπορεί να πληρώσει, για να πληρώσει δόσεις στις τράπεζες που δεν
µπορεί να πληρώσει και από την άλλη να δέχεστε προµηθευτής
του ΟΠΑΠ να παίρνει την εταιρεία από την Ελλάδα, που πληρώνει φόρο 45% και να µεταφέρει τη σύµβαση στην Κύπρο -όπου
πληρώνει 10% στην Κύπρο και αν το πληρώνει- και να υπάρχει
µία φοροδιαφυγή της τάξεως δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτά θα οδηγήσουν στη λαϊκή εξέγερση. Και εσείς λαϊκίζετε.
Εσείς είστε επικίνδυνοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Εσείς είστε εκείνοι οι οποίοι οδηγήσατε τον ελληνικό λαό σε
αυτήν την κατάσταση.
Και να ξέρετε κάτι. Την πρώτη φορά το κάνατε επειδή δεν γνωρίζατε. Τη δεύτερη φορά το κάνατε επειδή δεν θυµόσαστε. Τρίτη
φορά δεν θα υπάρξει. Να το ξέρετε πολύ καλά. Και θα σας θυµίσω ότι κάποτε ο βασιλιάς της Βαυαρίας περπατούσε στους κήπους και είδε έναν κηπουρό, ο οποίος έσκαβε ένα µέρος. Του
λέει: «Σε παρακαλώ αυτό το κοµµάτι δεν θα το σκάβεις και δεν
θα το καλλιεργήσεις, γιατί θέλω να χτίσω το παλάτι µου». «Τι λέτε
-του λέει- κύριε; Εγώ θα συνεχίσω να το σκάβω και θα κάνω τη
δουλειά µου». Του λέει: «Ξέρεις ποιος είµαι εγώ; Εγώ είµαι ο βασιλιάς της Βαυαρίας». «Ξέρω ποιος είστε -του λέει- αλλά και
εσείς να ξέρετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια στο Βερολίνο». Σας
λέµε λοιπόν ότι και εδώ υπάρχουν δικαστήρια και υπάρχει δικαιοσύνη η οποία θα αποδοθεί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
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Τέλος κλείνω, λέγοντάς σας ότι πρέπει να εφαρµόσετε τη συνταγµατική επιταγή για την προστασία των πολυτέκνων και των
τριτέκνων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν σας αρέσει; Είναι ανακατεµένο, ε; Είναι, πολύ. Βεβαίως.
Ξέρετε γιατί; Διότι ξέρετε, κύριε, όταν θα συναντήσετε έναν τρίτεκνο ή έναν πολύτεκνο στην εκλογική σας περιφέρεια, θα πρέπει να του απαντήσετε πώς είναι δυνατόν να συµφωνείτε στο να
χαρίζονται δισεκατοµµύρια στους προµηθευτές του ελληνικού
δηµοσίου και εκείνου να του χρεώνετε ότι έκανε παιδιά, ότι ήταν
εκείνος ο οποίος αντιµετώπισε την υπογεννητικότητα, ότι πρέπει
να πληρώσει 2.500 ευρώ επειδή έκανε το λάθος να κάνει οικογένεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Και απορώ πώς θα κυκλοφορήσετε ανάµεσα στους τριτέκνους
και τους πολυτέκνους. Απορώ πώς θα κυκλοφορήσετε ανάµεσα
στους αστυνοµικούς και τους στρατιωτικούς που τους είπατε για
τα ειδικά µισθολόγια. Απορώ πώς θα κυκλοφορήσετε ανάµεσα
στους πολίτες τους οποίους κοροϊδέψατε και τους απειλήσατε
δήθεν µε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ για να υποκλέψετε
τη ψήφο τους.
Υπάρχουν λύσεις και οι λύσεις είναι αυτές που προτείναµε
εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ως εθνική αντιπρόταση. Θέλετε
να βοηθήσετε την επιχειρηµατικότητα, κύριε Χατζηδάκη; Προχωρήστε τον ειδικό λογαριασµό. Παγώστε όλες τις υποχρεώσεις
της µικροµεσαίας επιχείρησης, ρυθµίστε τις µε έναν ειδικό λογαριασµό ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα οφειλόµενα για
εκατό δόσεις µέχρι 100.000 ευρώ, διακόσιες πενήντα δόσεις
µέχρι 3.000.000 ευρώ, δώστε του ασφαλιστική ενηµερότητα,
δώστε του τη δυνατότητα να βγει από τον «Τειρεσία», για να µπορέσει να ξεκινήσει η επιχείρηση. Δεν πρόκειται να εισπράξετε τίποτα, γιατί δεν έχει η επιχείρηση να κάνει τίποτα. Θέλετε να
βοηθήσετε την επιχειρηµατικότητα; Τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να βοηθήσετε να αναπνεύσουν και να µπορέσουν να ζήσουν.
Όταν δίνετε στις τράπεζες ανακεφαλοποίηση, η ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να πάει στον εργαζόµενο µέσω της τράπεζας
που οφείλει. Πρέπει να πάει στο µικροµεσαίο επιχειρηµατία, για
να µπορεί να συνεχίσει να παράγει. Αν θέλετε επιχειρηµατικότητα, µειώστε τους φόρους και µην ακούτε τους εταίρους σας
σε αυτήν την Κυβέρνηση. Προχωρήστε στην ανάπτυξη της Ελλάδας και όχι ουσιαστικά στην εκτέλεση των Ελλήνων. Υπάρχουν
οι δυνατότητες να ενεργοποιήσετε το θέµα των κατοχικών δανείων -σας κάναµε συγκεκριµένη πρόταση- των γερµανικών αποζηµιώσεων και εκεί θα έχετε όλο το Κοινοβούλιο µαζί σας. Αλλά
όσο συνεχίζετε να λειτουργείτε ως υπάλληλοι της κ. Μέρκελ, θα
µας έχετε όλους απέναντι και τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για ένα τρίλεπτο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Νοµίζω λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Καµµένος σε µια αποστροφή του λόγου του, αναφερόµενος σ’ εµένα, σηµείωσε ότι ο Αερολιµένας Αθηνών, η
«HOCHTIEF», χρωστάει -δεν θυµάµαι πόσα- 400 εκατοµµύρια
στην εφορία. Δεν έχει σηµασία ο αριθµός. Και προσέθεσε αµέσως µετά: «Έχετε τίποτα που σας συνδέει µε την «HOCHTIEF»,
κύριε Χατζηδάκη;» ή κάτι τέτοιο.
Η απάντηση µου λοιπόν είναι η εξής: Πρώτον, δεν γνωρίζω το
θέµα. Μόλις έχω αναλάβει και δεν είναι και της αρµοδιότητός
µου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Και φυσικά η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών και όλοι µας δεν πρέπει να δείξουµε καµµιά ανεκτικότητα, αν όντως υπάρχει το θέµα.
Όποιος χρωστάει στο δηµόσιο και κυρίως αν είναι ισχυρός, πρέπει να εκπληρώνει τις οφειλές του. Λοιπόν αυτό είναι ξεκάθαρη
τοποθέτηση.
Αλλά από εκεί και πέρα, δεν δέχοµαι σε καµµία περίπτωση αυτούς τους υπαινιγµούς. Ξέρετε, κύριε Καµµένο, δεν είµαι χθεσινός. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές µου θέσεις,
µε τις οποίες εσείς έχετε κάθε δικαίωµα να διαφωνείτε φυσικά,
χειρίστηκα πολύ µεγάλα θέµατα και στο Υπουργείο Μεταφορών
και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν ακούστηκε τίποτε, διότι
προφανώς δεν υπήρξε τίποτε. Και από εδώ και πέρα µε τον ίδιο
τρόπο θέλω να πολιτευθώ. Είµαστε λίγοι σε αυτήν τη χώρα και
γνωριζόµαστε µεταξύ µας και ξέρετε ότι είµαι καθαρός. Σας παρακαλώ λοιπόν τέτοιου είδους υπαινιγµούς σ’ εµένα όχι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό το πινγκ πονγκ δεν
θα οδηγήσει πουθενά, κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω ένα λεπτό
να απαντήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν είχα το οποιοδήποτε στοιχείο, θα σας είχα παραπέµψει, όπως ζήτησα να παραπεµφθεί στην Εξεταστική της
«SIEMENS» ο κ. Λιάπης, τον οποίο εσείς προστατεύσατε µε την
ψήφο σας. Εάν είχα στοιχεία για ποινικά αδικήµατα, να είστε σίγουρος ότι θα σας τα έλεγα από το Βήµα της Βουλής. Όµως
όταν σας ακούω να λέτε από το Βήµα της Βουλής ότι ο πρώτος
σας στόχος είναι να επαναδιαπραγµατευθείτε τους αυτοκινητοδρόµους µε τον εκδότη που σας βάζει συνέντευξη κάθε βδοµάδα
και δεν ασχολείστε µε τα προβλήµατα του ελληνικού λαού, όταν
σας ακούω να µιλάτε για τα αεροδρόµια…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): ...και δεν µιλάτε για την «HOCHTIEF» που δεν ξέρετε ότι
χρωστάει 400 εκατοµµύρια ευρώ, γι’ αυτό ακριβώς, κύριε Χατζηδάκη, απευθύνοµαι σ’ εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ωραία. Ολοκληρώσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα δεν έχει νόηµα,
κύριε Υπουργέ. Δεν έχει νόηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σας
παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Καµµένο, εκτός από την πολιτική, υπήρξε για πολλά χρόνια και
η κοινή µας διαδροµή. Είχαµε δώσει κοινούς αγώνες. Γνωριζόµαστε. Σας ξέρω και µε ξέρετε. Τι λέτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Φτάνει, κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Υπουργέ, θέλετε πιστοποιητικό από τον κ. Καµµένο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν
θέλω κανένα πιστοποιητικό βεβαίως διαφάνειας και καλής συµπεριφοράς ούτε από εσάς ούτε από κανέναν άλλον. Αλλά τι περιµένετε να κάνω; Να αναλάβω Υπουργός Ανάπτυξης και να
φοβάµαι να υπογράψω; Να µην ασχοληθώ µε τα µεγάλα θέµατα;
Να µην ασχοληθώ µε τα θέµατα των αυτοκινητοδρόµων; Αφήστε
να διαπραγµατευθούµε και όταν διαπραγµατευθούµε, θα έρθει
στη Βουλή η σύµβαση και θα µπορέσετε να την κρίνετε. Θυµηθείτε όσα χρόνια εν πάση περιπτώσει µε ξέρετε ως άτοµο. Τι
είναι αυτά, κύριε Καµµένο; Εκτός από την πολιτική υπάρχει και η
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ζωή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εφαρµόστε το νόµο για τη «SIEMENS», να εξαιρεθεί από
όλους τους διαγωνισµούς. Ζητήστε τα 2 δισεκατοµµύρια που
υπέδειξε η Εξεταστική όλων των κοµµάτων. Αντί να είστε συνοµιλητής µε τη «SIEMENS», εφαρµόστε το νόµο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ.
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Έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Με την
υπ’ αριθµ. 8356/5933 από 8-7-2012 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής καθορίστηκε η αρµοδιότητα των Διαρκών Επιτροπών για
την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, µετά τη σύσταση ανασύσταση
και συγχώνευση συγκεκριµένων Υπουργείων.
Η σχετική απόφαση θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της ΔΗΜΑΡ κ. Φώτης Κουβέλης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, θα σας ανακαλέσω στην τάξη.
Παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η
ελληνική κοινωνία αναµφισβήτητα είναι τεµαχισµένη. Είναι επίσης γεγονός ότι το 30% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το όριο
της φτώχειας και ότι η ανεργία καλπάζει. Μόνο η επίσηµη, η καταγεγραµµένη ανεργία µαρτυρά ότι το 23% του ελληνικού λαού
βρίσκεται έξω από το χώρο της απασχόλησης. Επίσης είναι ακριβές ότι αυτό το κράτος είναι καθηλωµένο, δεν προωθήθηκαν ουσιαστικές προοδευτικές µεταρρυθµίσεις και όλα αυτά πια έχουν
ως αποτέλεσµα να σωρεύονται βάρη στις πλάτες των Ελλήνων
πολιτών, στη συντριπτική πλειονότητα. Είναι ακριβές ότι η φοροδιαφυγή κάλπασε, ότι η παραοικονοµία κυριάρχησε.
Είναι επίσης ακριβές ότι το 30% έως 40% του ΑΕΠ λεηλατείται
από την παραοικονοµία και το 10% επίσης του ΑΕΠ, κύριε Πρόεδρε, λεηλατείται και αυτό από τη διαφθορά. Και βεβαίως αυτά
δεν προέκυψαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από παρθενογένεση στη χώρα µας. Προέκυψαν ως το αποτέλεσµα µιας άναρχης
νεοφιλελεύθερης, συντηρητικής πολιτικής που ασκήθηκε, που
στη συνάντησή της µε το πελατειακό κράτος η πολιτική αυτή δηµιούργησε αυτήν την κατάσταση που νοµίζω ότι ο καθένας µε
σχέση ειλικρίνειας απέναντι στα πράγµατα, µπορεί να καταγράφει αλλά και να διεκτραγωδεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Το ζητούµενο όµως είναι σήµερα τι κάνουµε, πώς µπορούµε
να σηκώσουµε αυτά τα βάρη από τη χώρα και από τις πλάτες
των Ελλήνων πολιτών. Υπεγράφη ένα µνηµόνιο, υπήρξε ένα µεσοπρόθεσµο πλαίσιο, υπήρξαν οι εφαρµοστικοί εκτελεστικοί
νόµοι, µε τους οποίους ουδέποτε συµφώνησα και τους κατεψήφισα. Όµως και πάλι το ερώτηµα τίθεται: Σήµερα τι κάνουµε;
Υπάρχουν δύο απόψεις: Η µία άποψη διατυπώνεται από µερίδα του Κοινοβουλίου και λέει: «µονοµερής καταγγελία του µνηµονίου». Και υπάρχει και η άλλη άποψη, την οποία υποστηρίζω,
ότι θα πρέπει να υπάρξει διαπραγµάτευση, προκειµένου να αποδεσµευθούµε από τους επαχθείς όρους του µνηµονίου.
Η µονοµερής καταγγελία αναµφισβήτητα θέτει τη χώρα σε κίνδυνο, την απειλεί µε έξοδο από την Ευρωζώνη και το ευρώ, ενώ
η διαπραγµάτευση για την απαλλαγή από τη δέσµευση, από τους
επαχθείς όρους του µνηµονίου, είναι ο δρόµος που, κατά την
άποψή µου, πρέπει να ακολουθήσουµε.
Όµως και αυτοί ακόµη οι οποίοι υποστηρίζουν σήµερα ότι θα
πρέπει να εφαρµοστεί για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών η
συγκεκριµένη ρύθµιση που υπήρξε ως το αποτέλεσµα της συµφωνίας Ισπανίας - Ιταλίας, ουσιαστικά τι λένε; Με διαπραγµάτευση να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κι όποιος νοµίζει ότι η µονοµερής καταγγελία
είναι εκείνη που οδηγεί στη διέξοδο, λυπάµαι, αλλά κάνει λάθος.
Είµαι βέβαιος –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν µου
χρειάζεται άλλος χρόνος- ότι ο κ. Στουρνάρας, ο αρµόδιος
Υπουργός, αύριο στην Ευρώπη θα µιλήσει και για την ανάγκη της
χρονικής επιµήκυνσης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και θα
θέσει εκείνα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την κατάσταση της
ελληνικής κοινωνίας, η οποία πράγµατι βρίσκεται σε µία ασφυξία
και είναι δυνατόν να εκραγεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά σάς
είναι γνωστό ότι στηρίζει την Κυβέρνηση. Δεν τη στηρίζουµε γενικά και αόριστα. Τη στηρίζουµε στη βάση συγκεκριµένης προγραµµατικής συµφωνίας και προγραµµατικής σύγκλισης. Και
πέρα από τον εύκολο αντιπολιτευτικό λόγο υπάρχει η υποχρέωση προκειµένου ο καθένας να κρίνει ποιο είναι το περιεχόµενο
αυτής της προγραµµατικής συµφωνίας και σύγκλισης. Ε λοιπόν,
αυτό το περιεχόµενο είναι βαθύτατα προοδευτικό, είναι ρεαλιστικό, µε στόχους που είναι δυνατόν να πιάσει η χώρα, η Κυβέρ-
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νηση, αλλά προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Χρυσής
Αυγής κ. Μιχαλολιάκος.
(Στο σηµείο αυτό οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αποχωρούν από
την Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Συνδέσµου –«Χρυσή Αυγή»): Κρατήστε το χρόνο της αποχωρήσεως,
κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Χρυσή Αυγή,
όπως γνωρίζετε, όπως δήλωσα και την πρώτη φορά που είχα την
ευκαιρία να βρεθώ στο Βήµα της Βουλής, θα καταψηφίσει τη
συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Προηγουµένως είχαµε παρεµβάσεις διαφόρων Υπουργών, µεταξύ των οποίων και του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα,
ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εδώ πρέπει να επικρατεί η
αλήθεια κι ότι το µνηµόνιο δεν έφερε την κρίση. Πράγµατι, έτσι
είναι. Το µνηµόνιο δεν έφερε την κρίση. Αλλά η αλήθεια δεν σταµατάει στο 2010. Πρέπει να µάθουµε ποιος έφερε την κρίση, πώς
έγινε η συσσώρευση αυτού του τεράστιου χρέους των 360 και
πλέον δισεκατοµµυρίων και αυτήν την αλήθεια δεν τη µάθαµε
εδώ µέσα. Δεν µάθαµε τίποτε ούτε για το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου ούτε για τις υπερβάσεις στα δηµόσια έργα, στα εξοπλιστικά, πράγµατα τα οποία αφορούν κυβερνήσεις, όχι µία αλλά
πολλές, που διαδέχθηκαν η µία την άλλη.
Ακούσαµε επίσης στη συνέχεια τον κ. Σταϊκούρα σε µία άλλη
του παρέµβαση –νοµίζω ότι είναι αναπληρωτής σας, αν δεν κάνω
λάθος- να λέει ότι θα γίνει νέος έλεγχος από το ΙΚΑ για να µάθουµε επιτέλους ποιοι νεκροί είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ! Το
ακούσατε. Αυτός είναι ο σκοπός συγκεκριµένα. Και δεν είναι η
πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο έλεγχος. Είµαστε µία χώρα µε
νεκρούς συνταξιούχους, είµαστε µία χώρα µε συντάξεις τυφλών,
που οι τυφλοί βρίσκονται στη φυλακή επειδή έκαναν ληστείες µε
αυτοκίνητα. Όλα αυτά, αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες, δεν
ήρθαν από το πουθενά. Κάποιο κράτος διεφθαρµένο και σάπιο
τα έκανε. Και δεν αναφέροµαι µόνο βέβαια στους Υπουργούς,
γιατί αλίµονο αν οι Υπουργοί µοίραζαν συντάξεις τυφλών. Κάτι
σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιµαρκίας! Και εγώ, απ’ όσα
ακούστηκαν όλες αυτές τις ηµέρες δεν είδα κάτι αποφασιστικό
το οποίο να ανατρέπει αυτό το καθεστώς της διαφθοράς.
Να µάθουµε όλη την αλήθεια, να πάµε πίσω, να µάθουµε ποιες
ήταν αυτές οι επιτροπές γιατρών οι οποίες έδωσαν τις συντάξεις
των τυφλών. Πώς θα γίνει αυτό το πράγµα; Δεν άκουσα τίποτα
συγκεκριµένο. Δεν πείστηκα, εν τοιαύτη περιπτώσει, ότι θα αποκατασταθεί πραγµατικά ένα κράτος δικαίου στη χώρα αυτή.
Επίσης θέλω να πω ότι ναι, το µνηµόνιο δεν έφερε την κρίση,
αλλά δεν θεράπευσε και την κρίση. Την έκανε ακόµη εντονότερη.
Αυτό είναι γεγονός. Επί δύο χρόνια που εφαρµόστηκε η πολιτική
αυτή του µνηµονίου, τα πράγµατα έγιναν χειρότερα. Είχαµε τις
αυτοκτονίες, είχαµε τις χρεοκοπίες, τα µαγαζιά που έκλειναν, το
τσεκούρωµα κυριολεκτικά των συντάξεων και των µισθών. Όλα
αυτά έγιναν γιατί; Τα έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Κατ’ εντολήν
ποίου; Των «σωτήρων» µας. Ποίων «σωτήρων» µας; Της τρόικας.
Ε, αυτοί δεν έχουν ευθύνη επιτέλους, για το κατάντηµα της πατρίδας µας σ’ αυτό το σηµείο; Δεν θα πρέπει να τους ζητήσουµε
το λόγο; Είπατε ότι απλά θα πρέπει –το διάβασα σε µία συνέντευξή σας- να περιµένουµε να δεχθούν κι αυτοί να διαπραγµατευθούν. Δεν είναι έτσι. Θα µπορούσαµε κι εµείς να πιέσουµε
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, υπάρχει ένα µεγάλο ψέµα το οποίο επικρατεί επί δεκαετίες σε ολόκληρη τη χώρα, ότι η Ελλάδα είναι
µια φτωχή χώρα. Είναι ένα µεγάλο ψέµα. Η Ελλάδα είναι µια
πλούσια χώρα. Και δεν αναφέροµαι µόνο στα κοιτάσµατα των
υδρογονανθράκων, τα οποία δεν είναι µια νέα υπόθεση αλλά παλαιά. Αναφέροµαι στην αγροτική, στη γεωργική της παραγωγή,
αναφέροµαι στη βιοτεχνία της που κατεστράφη, στη βιοµηχανία
της. Ναι, εµείς δεν είµαστε υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Και
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ξέρετε γιατί; Γιατί το έχουµε πληρώσει, όλος ο ελληνικός λαός,
πολύ ακριβά το ευρώ. Έχουν κλείσει εργοστάσια. Έχουν µείνει
χέρσα χωράφια. Έχουν καταστραφεί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, προκειµένου να καταστεί η πατρίδα µας µία χώρα παροχής υπηρεσιών και όχι µία χώρα παραγωγής. Αυτό πρέπει να
διορθωθεί και νοµίζω ότι η κρίση είναι ευκαιρία υπό την εξής έννοια, ότι θα πρέπει να πάµε τώρα στην Ευρώπη και να τους
πούµε: «κύριοι, εσείς που µας ζητάτε τα λεφτά πίσω αφήστε µας
να παράγουµε. Αφήστε τις ποσοστώσεις, να βγάλουµε γάλα για
τα παιδιά µας, κρέας». Το συνάλλαγµα που φεύγει για την εισαγωγή τροφίµων απ’ όλες αυτές τις χώρες είναι τεράστιο. Πρόσφατο παράδειγµα η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ».
Έγινε αναφορά και από άλλους πολιτικούς σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Οι ανταγωνιστές µας θέλουν να αγοράσουν το εργοστάσιο µας. Γιατί; Γιατί επί προηγουµένης κυβερνήσεως πουλήσαµε
την ποσόστωση. Αυτό έγινε.
Πολύ σωστή η τοποθέτηση επίσης ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί –δεν ενθυµούµαι ποιος Υπουργός της Κυβέρνησης το
έκανε, νοµίζω ο κ. Αβραµόπουλος- ότι πρέπει να πολεµήσουµε
το Δουβλίνο ΙΙ, γιατί δεν ξέραµε όταν το υπογράφαµε και όταν
το απεδέχθη στη συνέχεια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
τι συµφορές κρύβει για τη χώρα. Και αυτό είναι πράγµατι.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν
φταίµε εµείς για τους πολέµους που έκανε η Αµερική στο Ιράκ,
στο Αφγανιστάν, για την Αραβική Άνοιξη. Δεν φταίµε εµείς που
η Τουρκία έχει καταστήσει κρατική επιχείρηση δουλεµπορίου
τους λαθροµετανάστες και έχουν µαζευτεί δύο εκατοµµύρια
στην πατρίδα µας. Και η Ευρώπη και ο ΟΗΕ πρέπει να βρεθούν
ενώπιον των ευθυνών τους. Και αυτό πρέπει και οφείλει να το
κάνει η Ελλάδα.
Βεβαίως έχω σοβαρές αµφιβολίες και είναι ένας από τους λόγους που δεν θα δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στη συγκυβέρνηση αυτή, για την οµοιογένεια της. Σε όλη τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου ακούγαµε επιφανή στελέχη της Νέας
Δηµοκρατίας ανάµεσα στα άλλα να λένε «θα τους βγάλουµε τις
κουκούλες», αναφερόµενοι στους γνωστούς ταραξίες.
Και διαβάζω χθες στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µια συνέντευξη
του Υπουργού Δικαιοσύνης της συγκυβερνήσεως σας, του κ.
Ρουπακιώτη που όταν ο δηµοσιογράφος τον ερωτά: «εξακολουθεί να ισχύει ο περίφηµος κουκουλονόµος, παρά τις εξαγγελίες
για κατάργηση, θα τον διατηρήσετε;» απαντά: «Δεσµεύοµαι από
τη γνωµοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου στην οποία συµµετείχα ως µέλος». Ως µέλος είχε αποφανθεί µεταξύ άλλων ότι «η σηµαντική αύξηση των ποινών για
την τέλεση των αδικηµάτων µε καλυµµένα ή αλλοιωµένα χαρακτηριστικά είναι αλυσιτελής». Δηλαδή µε απλά λόγια λέει ότι θα
κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που η Νέα Δηµοκρατία
έλεγε προεκλογικά.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που είναι µείζον για εµάς. Άκουσα
τα όσα είπε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είπε ότι «θα υπάρχουν ακόµα λιγότερες δαπάνες προς
χάριν της πολιτικής του µνηµονίου». Όχι, ούτε µια σφαίρα λιγότερη για τις Ένοπλες Δυνάµεις µας, για τους παγκόσµιους τοκογλύφους. Οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι το στήριγµα του έθνους.
Χωρίς αυτές δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή Αυγή»)
Στο σηµείο αυτό επίσης, θα ήθελα να πω ότι άµεσα σχετικό
είναι και το ζήτηµα της δηµόσιας ασφάλειας της χώρας. Δεν
έχουµε να κάνουµε µε κοινούς κακοποιούς, καταλάβετε το.
Έχουµε να κάνουµε µε ληστές µε καλασνίκοφ. Δεκάδες χιλιάδες
Καλάσνικοφ βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα, το ξέρουν
όλοι. Βρισκόµαστε µπροστά σε µια ασύµµετρη απειλή. Δεν
άκουσα την Κυβέρνηση να λέει πώς θα λύσει αυτό το πρόβληµα,
πώς θα βρει αυτά τα όπλα, πώς θα εξουδετερώσει αυτούς τους
θύλακες αποσταθεροποίησης της χώρας.
Προηγουµένως υπήρξε και µια παρέµβαση, ιδιαίτερα σηµαντική, του πρώην Προέδρου της Βουλής, κ. Απόστολου Κακλαµάνη, ο οποίος είπε ότι επί των ηµερών της κυβέρνησεως
Παπαδήµου πέρασε κάπου βράδυ, σαν τροπολογία, κάτι τέτοιο,
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ένας νόµος για την παράταση των αδειών των καναλιών.
Έχω να πω τούτο. Μια Κυριακή πρωί πήρα µια µεγάλη Κυριακάτικη εφηµερίδα -εγώ δεν φοβούµαι να λέω ονόµατα- το
«ΒΗΜΑ» και είδα µια δηµοσκόπηση που έλεγε: «Ποιον θεωρείτε
δηµοφιλέστερο για Πρωθυπουργό;». Και διάβασα ως πρώτο τον
κ. Παπαδήµο, τον οποίο είµαι σίγουρος ότι δεν τον ήξερε ούτε
το 1% των Ελλήνων. Ιδού λοιπόν η απάντηση.
Και η απάντηση αυτή σχετικά µε τα κανάλια και τη διαπλοκή
είναι απόλυτα σχετική και µε τα όσα υβριστικά ακούστηκαν για
εµάς µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα από κάποιους από τους
οµιλητές. Έχουµε ακούσει πολύ περισσότερα από τα τηλεπαράθυρα των καναλιών της διαπλοκής, κύριοι, και δεν µας αγγίζουν
όλα αυτά. Αλλά επιτέλους, τι θα γίνει µε αυτό το ζήτηµα; Θα
δοθεί λύση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µας πείσατε ότι το µνηµόνιο θα σώσει τη χώρα. Δεν µας
πείσατε ότι θα δώσετε λύση στο πρόβληµα «λαθροµετανάστες».
Δεν µας πείσατε ότι µε τις ιδιωτικοποιήσεις θα σωθεί η πατρίδα
και είµαστε αντίθετοι στο ξεπούληµα στρατηγικών τοµέων της
εθνικής οικονοµίας. Θεωρούµε τη χρεοκοπία εκτός από οικονοµική, πρωτίστως ηθική και πολιτική.
Και γι’ αυτόν το λόγο θα καταψηφίσουµε τη συγκυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ζητήσει ο Υπουργός των Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει από τη συζήτηση εχθές και
σήµερα είναι το ακόλουθο: Υπάρχει κάποιο άλλο µείγµα οικονοµικής πολιτικής και διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς, το οποίο
µπορεί να είναι λιγότερο οδυνηρό για τον ελληνικό λαό, περισσότερο αποτελεσµατικό και συνάµα αποδεκτό στη διεθνή κοινότητα, που στηρίζει χρηµατοδοτικά τη χώρα µας, µε την
εφαρµογή του οποίου η χώρα µας µπορεί να βγει από την κρίση,
παραµένοντας όµως, όπως η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού
λαού καταγράφεται ότι επιθυµεί, µέλος της Ευρωζώνης;
Πριν προσπαθήσω να σας απαντήσω στο ερώτηµα αυτό,
θεωρώ χρήσιµο να σας υπενθυµίσω το ύψος της χρηµατοδότησης το οποίο η Ευρωζώνη και η διεθνής κοινότητα παρέχουν στη
χώρα µας µετά τον πλήρη αποκλεισµό της από τις διεθνείς αγορές το Μάιο του 2010. Οι συνολικοί πόροι λοιπόν που διατίθενται
από τους επίσηµους µηχανισµούς χρηµατοδότησης, µαζί µε τα
χρήµατα που διατίθενται για την επιβίωση των ελληνικών τραπεζών, καθώς και τους µη δανειακούς πόρους από τα διαρθρωτικά
ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πόρους για τη στήριξη
των αγροτών, ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των
500.000.000.000 ευρώ, δηλαδή παραπάνω από 250% του ΑΕΠ.
Είναι το µεγαλύτερο πακέτο βοήθειας που έχει ποτέ δοθεί σε
χώρα στην ιστορία.
Τα τελευταία µάλιστα δάνεια που έχει χορηγήσει η διεθνής κοινότητα προς την Ελλάδα διακρίνονται από επιτόκια της τάξης
του 3,5%, όπως σας είπα και χθες και από πολύ µακρά περίοδο
αποπληρωµής. Χωρίς τη χρηµατοδότηση αυτή η οικονοµική και
κοινωνική ζωή στον τόπο µας θα ήταν πολύ χειρότερη από τη σηµερινή, αφού το επίπεδο ζωής των πολιτών µας και µάλιστα των
φτωχότερων στρωµάτων του πληθυσµού, θα έπρεπε να προσαρµοστεί στους πολύ µικρότερους διαθέσιµους πόρους. Απλά οι
αγορές είναι κλειστές. Χωρίς τα χρήµατα αυτά από τους µηχανισµούς, το επίπεδο της ευηµερίας θα είχε γυρίσει περίπου στο
1960.
Τα παραπάνω βέβαια δεν σηµαίνουν ότι το µείγµα οικονοµικής
πολιτικής που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το
πλέον κατάλληλο, αφού είναι βέβαιο ότι η δηµοσιονοµική πολιτική που υιοθετήθηκε έχει επιδράσει υπερµέτρως αρνητικά στην
οικονοµική δραστηριότητα. Μέρος της ευθύνης αποδίδεται στο
ότι δεν κατορθώσαµε να προωθήσουµε τις κατάλληλες µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα τις ιδιωτικοποιήσεις, γι’ αυτό και πρέπει να
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τις κάνουµε τώρα.
Δεύτερον, πρέπει να οµολογήσουµε ότι όλοι µας δεν καταφέραµε να δηµιουργήσουµε το απαιτούµενο κλίµα που θα ξεδίπλωνε εποικοδοµητικά και προς τη σωστή κατεύθυνση τις
δυνατότητες των πολιτών µας. Πρέπει να παραδεχθούµε ότι τα
τελευταία δυόµισι χρόνια παραµένουµε θεατές στις εξελίξεις
αυτές χωρίς να συµµετέχουµε ενεργά στην εθνική προσπάθεια
για έξοδο της χώρας από την κρίση.
Τρίτον, πράγµατι υποτιµήθηκαν από όλους µας και κυρίως από
την τρόικα, οι επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
της πιστωτικής στενότητας, ενώ πράγµατι οι κυρίαρχες σήµερα
δυνάµεις στην Ευρωζώνη έθεσαν ως απόλυτη προτεραιότητα
µόνο την εξάλειψη των ελλειµµάτων και όχι την ανάπτυξη.
Η απάντηση λοιπόν στο βασικό ερώτηµα αυτών των δύο ηµερών είναι ότι ναι, φαίνεται να υπάρχει κάποιο άλλο µείγµα οικονοµικής πολιτικής και διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς, το
οποίο µπορεί να είναι λιγότερο οδυνηρό για τον ελληνικό λαό,
περισσότερο αποτελεσµατικό και συνάµα αποδεκτό στη διεθνή
κοινότητα που µας στηρίζει χρηµατοδοτικά και πολύ γενναία µάλιστα, διότι µια δηµοσιονοµική προσαρµογή χωρίς άµεσες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες κάνει την περίοδο προσαρµογής
µακρύτερη και πιο επώδυνη από όση θα µπορούσε να είναι.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουµε προς την κατεύθυνση αυτή; Πρέπει πρώτα να σκεφτούµε ρεαλιστικά και µε σύνεση. Η Ελλάδα
είχε ήδη µπει σε ύφεση και µάλιστα σε βαθιά ύφεση πριν έρθει η
τρόικα την άνοιξη του 2010. Γι’ αυτόν το λόγο αναχρονιστικές
πολιτικές που ορισµένοι σήµερα επιθυµούν να επαναφέρουν,
είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσουν κι άλλο την ύφεση.
Το ζητούµενο σήµερα είναι να ανακτήσουµε την αξιοπιστία
µας, να επιδιώξουµε τη σύζευξη δηµοσιονοµικής προσαρµογής
και οικονοµικής ανάπτυξης µέσω επενδύσεων, ιδιωτικών και δηµοσίων, αποκρατικοποιήσεων, να επιδιώξουµε επίσης την αναγνώριση των δυσµενών επιπτώσεων της ύφεσης, προσαρµόζοντας το ακολουθούµενο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Κυρίως όµως πρέπει να παραµείνουµε αξιόπιστοι συνδιαµορφωτές της οικονοµικής πολιτικής, όταν η Ευρωζώνη αρχίσει
-που έχει αρχίσει ήδη- να συζητά µείζονες αλλαγές οµοσπονδιακού χαρακτήρα.
Με λίγα λόγια, πράγµατι θα προτείνουµε χρονική µετάθεση
του στόχου τής περαιτέρω µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος πέραν του 2014, προκειµένου να αποφευχθεί η βαθύτερη
ύφεση και η µεγαλύτερη ανεργία σε σχέση µε τα αρχικά δεδοµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποια
είναι η δυσκολία όµως; Η δυσκολία είναι ότι αυτή η επιµήκυνση
απαιτεί πρόσθετη χρηµατοδότηση από τη διεθνή κοινότητα. Για
το λόγο λοιπόν αυτό η διαπραγµάτευση πρέπει να έχει αναγκαστικά συναινετικό χαρακτήρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από
µια τριήµερη συζήτηση για τις Προγραµµατικές Δηλώσεις µιας
νέας κυβέρνησης, ο Έλληνας πολίτης αναρωτιέται ποια είναι τα
συµπεράσµατα που πρέπει να αντλήσει. Και θεωρώ πως είναι και
δική µου υποχρέωση να αντλήσω τα συµπεράσµατα που, κατά
τη γνώµη µου, προκύπτουν από τη συζήτηση αυτή.
Το πρώτο και θεµελιώδες συµπέρασµα είναι πως υπάρχει µια
εθνική γραµµή. Υπάρχει µια εθνική στρατηγική που εκφράζει τη
συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού Σώµατος και της Βουλής
των Ελλήνων. Θέλουµε την Ελλάδα ασφαλή και ισότιµη µέσα
στην Ευρώπη και το ευρώ. Για να επιτευχθεί αυτό υπάρχει ένας
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µόνο δρόµος. Η διαµόρφωση και η εφαρµογή ενός προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, ενός προγράµµατος
συµφωνηµένου µε τους θεσµικούς µας εταίρους, αλλά και ενός,
πολύ ευρύτερου από το πρόγραµµα στήριξης, εθνικού σχεδίου
ανασυγκρότησης συµφωνηµένου µεταξύ µας.
Το να συµφωνήσουµε µεταξύ µας στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης είναι πολύ πιο σπουδαίο και πολύ πιο δύσκολο από το
να συµφωνήσουµε µε τους θεσµικούς µας εταίρους στην Ευρώπη γύρω από το αναθεωρηµένο πρόγραµµα στήριξης. Αυτό
πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε.
Αυτή λοιπόν η στρατηγική της αναθεώρησης του προγράµµατος στήριξης και της συγκρότησης και εφαρµογής ενός εθνικού
σχεδίου είναι που πρέπει να µας απασχολεί και οφείλουµε να δίνουµε συγκεκριµένες, εφαρµόσιµες απαντήσεις. Η αναπαραγωγή των προεκλογικών αντεγκλήσεων δεν οδηγεί πουθενά.
Στην πραγµατικότητα παίζει µε την αγωνία του ελληνικού λαού.
Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτοί που διαφωνούν
µε τη γραµµή αυτή. Το ΚΚΕ διαφωνεί στο όνοµα µιας σταθερής,
κλασικής, αντιευρωπαϊκής αντίληψης, δεδηλωµένης, την οποία
σεβόµαστε, αλλά την οποία φυσικά δεν αποδεχόµαστε. Δεν
έκρυψε ποτέ τις απόψεις του. Είναι γνωστές και αποτιµώνται από
τον ελληνικό λαό.
Εµφανίστηκαν και άλλοι βεβαίως τόσο προεκλογικά όσο και
εδώ, που διαφωνούν απολύτως µε τη γραµµή της πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων. Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες και η Χρυσή Αυγή διατύπωσαν έναν καθαρά αντιµνηµονιακό λόγο, όπως λέγεται, στο όνοµα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Λες και εµείς µιλούµε στο όνοµα της εθνικής εξάρτησης και ταπείνωσης. Και ζητούν την καταγγελία, την αποχώρηση από το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, την αυτόνοµη πορεία της χώρας.
Όταν όµως λένε αυτόνοµη πορεία της χώρας, πρέπει να αντιλαµβάνονται ότι αυτή η αυτόνοµη πορεία είναι και νοµισµατικά
αυτόνοµη. Οδηγεί εκ των πραγµάτων σε αποχώρηση από τη
ζώνη του ευρώ. Είναι προφανές -και το λένε άλλωστε ευθέωςότι η οικονοµία υποτάσσεται σε µία δική τους αντίληψη περί διεθνούς πολιτικής και οικονοµικής συνωµοσίας. Ο καθένας το εκφράζει αυτό µε το δικό του τρόπο, µε το δικό του ύφος, µε τη
δική του επικοινωνιακή επιλογή. Όλα όµως ερµηνεύονται µέσα
από το σχήµα µιας διεθνούς συνωµοσίας σε βάρος της χώρας.
Αξίζει τον κόπο να δούµε λίγο πιο προσεκτικά όµως τι είναι
αυτό που µας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες επισήµως από το Βήµα της
Βουλής. Έχει σηµασία αυτό. Εάν προσέξετε αυτά που ειπώθηκαν
χθες, θα δείτε ότι δεν έγινε καµµία αναφορά στην µονοµερή καταγγελία της δανειακής σύµβασης. Δεν έγινε καµµία αναφορά
στον προεκλογικό όρο της ακύρωσης του µνηµονίου. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ εµφανίστηκε ως οπαδός µιας άλλης λύσης που γυρίζει
γύρω από τη νέα έννοια της αντικατάστασης του µνηµονίου. Αντικατάσταση του µνηµονίου από τι; Προφανώς από ένα άλλο;
Μήπως από ένα αναθεωρηµένο µνηµόνιο; Γιατί αφού θέλουµε
να υπάρχει αντικατάσταση του πλαισίου στήριξης και συνεργασίας από ένα άλλο πλαίσιο, αυτό -ανεξαρτήτως του ονόµατός
του- είναι οι όροι του προγράµµατος στήριξης, είναι οι όροι της
δανειακής σύµβασης.
Αναρωτιέµαι: Αν είναι έτσι πράγµατι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπήκε
κι αυτός στην Κυβέρνηση, ώστε να είναι µια κανονική κυβέρνηση
εθνικής συνευθύνης; Και εν πάση περιπτώσει, αφού το ζητούµενο είναι η αποτελεσµατική και σκληρή διαπραγµάτευση για την
αντικατάσταση του µνηµονίου, όχι για την ακύρωσή του, γιατί
δεν µπαίνει στην εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης να συνεισφέρει
µε τις απόψεις του -θέλετε να το πούµε κι αυτό;- και µε τις απειλές του σε σχέση µε τους «περιδεείς» Ευρωπαίους, οι οποίοι θα
φοβηθούν µια πιο σκληρή διαπραγµατευτική τακτική, ώστε να
βοηθήσουµε τη χώρα;
Είπα χθες για πολλοστή φορά ότι η εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης είναι ανοιχτή στους Αρχηγούς και στους εκπροσώπους
όλων των κοµµάτων και ότι όλα τα κόµµατα έχουν την υποχρέωση, µέσα στους νέους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς, να συνεισφέρουν το δικό τους οβολό, ανάλογα µε τις σχέσεις και την
αξιοπιστία που έχουν και σε διεθνές επίπεδο και µέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες.
Μήπως η επιλογή της εύκολης λύσης, της Αντιπολίτευσης δη-
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λαδή, που καιροφυλακτεί, επιχαίρει και υπονοµεύει, όπως είπα
χθες, έχει γίνει γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει µία και µόνη γραµµή
ασφαλής, εφικτή, εφαρµόσιµη, αλλά η γραµµή αυτή έχει κόστος,
δεν επιτρέπει το εµπόριο ψευδαισθήσεων, γιατί κάποια στιγµή
έρχεται η ώρα της αλήθειας, έρχεται η ώρα της ευθύνης;
Εµείς γνωρίζουµε τι σηµαίνει αλήθεια, γνωρίζουµε τι σηµαίνει
ευθύνη, γνωρίζουµε τι σηµαίνει κόστος και χαιρόµαστε γιατί
έχουµε κι άλλους µαζί µας τώρα. Αλλά ας µη νοµίζουν κάποιοι
που κρύβονται πίσω από λέξεις τελικά, δηλαδή στην πραγµατικότητα πίσω από µία ρητορεία, ότι αυτό το οποίο θέλουν να αποφύγουν, θα το αποφύγουν ιστορικά, γιατί η υπόθεση είναι εθνική,
η ευθύνη είναι εθνική και η µοίρα είναι κοινή. Δεν µπορούµε να
προτάσσουµε το µικροκοµµατικό συµφέρον και την κοµµατική
µας στρατηγική.
Από την άλλη µεριά όλοι θέλουν, πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει,
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή προστασία των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών, γιατί περί αυτού πρόκειται,
απευθείας από το Μηχανισµό Στήριξης, από το EFSF.
Ωραία! Βεβαίως ζητούµε και παίρνουµε όλα όσα µας δίνουν οι
άλλοι, όλα όσα διεκδικούµε και καταφέρνουµε µέσα από τους
νέους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς.
Θέλει επενδυτικά προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Ναι, αγωνιστήκαµε για να συγκροτηθεί το ειδικό
αναπτυξιακό πακέτο για την Ελλάδα, που επαναλαµβάνεται διαρκώς στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου από τον Ιούλιο
του 2011 και µετά.
Όµως, πώς θα γίνει αυτό;
Χωρίς να έχουµε µία στρατηγική µείωσης των ελλειµµάτων;
Χωρίς να έχουµε κάποια στιγµή στο µέλλον προοπτική εξόδου
ξανά στις αγορές, δηλαδή, εξόδου από τη δανειακή εξάρτηση
των θεσµικών µας εταίρων; Πώς θα γίνει αυτό;
Χωρίς ούτε µία κίνηση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας όχι εκποίησης, αξιοποίησης- χωρίς ούτε µία κίνηση για ένα καλύτερο, µικρότερο, εξυπνότερο κράτος, φιλοαναπτυξιακό,
φιλολαϊκό, χωρίς καµία ιδιωτικοποίηση, ούτε καν µη στρατηγικού
χαρακτήρα; Πώς θα γίνει αυτό;
Χωρίς καµία µεταρρύθµιση, χωρίς καµία διαρθρωτική αλλαγή;
Χωρίς καµία αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη,
στην εκπαίδευση, σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα; Πώς θα
βρούνε δουλειά οι άνεργοι; Με την ακινησία;
Με την επιστροφή στην πιο φαύλη και αδιέξοδη εκδοχή του
παρελθόντος της χώρας µας;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρειαζόµαστε πράγµατι αισιοδοξία και προοπτική. Αυτή θα την βρούµε µέσα µας. Μέσα στην
ψυχή µας, µέσα στο µυαλό µας, στα χέρια µας, στη γη µας. Θα
την βρούµε µέσα στις δυνάµεις και τις δυνατότητες του έθνους
των Ελλήνων. Δεν υπάρχουν, όµως, πράγµατα που γίνονται εύκολα και αυτόµατα. Όποιος καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι τα
πράγµατα µπορούν να γίνουν εύκολα και αυτόµατα, χωρίς κόστος, χωρίς κόπο λέει ψέµατα και τελικά παραπλανά τον ελληνικό λαό και ιδίως αυτόν που έχει ανάγκη, τον άνεργο, τον
φτωχό, αυτόν που αγωνιά.
Το ελληνικό πρόβληµα δεν είναι βεβαίως µόνο δηµοσιονοµικό.
Δεν είναι πρωτογενώς δηµοσιονοµικό. Μακάρι το πρόβληµα να
ήταν το έλλειµµα και το χρέος. Είναι αναπτυξιακό, θεσµικό, πρόβληµα κοινωνικής νοοτροπίας και πρακτικής, πολιτικής νοοτροπίας και πρακτικής. Στην πραγµατικότητα αυτά ευθύνονται για
το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό.
Η χώρα έχει ύφεση από το 2008, µε ένα τραγικά υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µε µία υπερδιόγκωση του δηµοσίου χρέους.
Όπως σωστά ειπώθηκε και προηγουµένως, δεν είναι δυνατόν µε
ανεξέλεγκτα ελλείµµατα και εκτροχιασµένο χρέος να αντιµετωπίσεις το πρόβληµα της ύφεσης. Το αποδεικνύει η δική µας εµπειρία, το εργαστήριο, δυστυχώς, που λέγεται Ελλάδα.
Όλα αυτά όµως τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήµατα δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν, αν δεν αντιµετωπιστεί και το δηµοσιονοµικό. Αυτό, όπως είπα και προηγουµένως, είναι το βασικό
περιεχόµενο του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Άκουσα να
καταγγέλλεται διαρκώς το περιβόητο µνηµόνιο, λες και το πρόβληµα είναι το µνηµόνιο και όχι η κρίση, λες και το πρόβληµα δεν
είναι η Ελλάδα της κρίσης, της υπερχρέωσης, των ανεξέλεγκτων
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ελλειµµάτων, των εισαγωγών και του ελλειµµατικού ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, της ελλιπούς ανταγωνιστικότητας, της
κατανάλωσης µε δανεικά, του κρατισµού, του λαϊκισµού, αλλά
το µνηµόνιο.
Τι είναι το µνηµόνιο; Έχουµε σκεφτεί ποτέ τι είναι το µνηµόνιο;
Το µνηµόνιο είναι το πρόγραµµα στήριξης, το οποίο τι λέει; Από
τη µία µεριά, είναι:
Η δανειακή σύµβαση των 240 δισεκατοµµυρίων, από τα οποία
έχουµε λάβει 150 δισεκατοµµύρια.
Ο µηχανισµός στήριξης των τραπεζών, δηλαδή των καταθέσεων µε 150 εκατοµµύρια.
Η µείωση του χρέους, των επιτοκίων, των ετήσιων τόκων εξυπηρέτησης.
Η προστασία της πραγµατικής οικονοµίας, που στηρίζεται
πάνω στο τραπεζικό σύστηµα και τις καταθέσεις και δεν έχει προοπτική χωρίς ρευστότητα από το τραπεζικό σύστηµα.
Και η κάλυψη που έχουµε επ’ αόριστον µέχρι την επάνοδο της
Ελλάδας στις αγορές.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει βεβαίως η υποχρέωση να µειώσουµε τα ελλείµµατα και να πάµε από πρωτογενή ελλείµµατα
σε πρωτογενή πλεονάσµατα και να κάνουµε τις περιβόητες µεταρρυθµίσεις που θα µας επιτρέψουν να σταθούµε όρθιοι, να
αποκτήσουµε όχι απλώς και µόνο εθνική ανταγωνιστικότητα,
αλλά εθνική αυτοπεποίθηση και προοπτική.
Ποιο είναι το πεδίο της διαφωνίας και της δεύτερης φάσης της
διαπραγµάτευσης; Τι είναι η αναθεώρηση; Τι είναι αυτό που
πάντα θέλουµε και πρέπει να το πετύχουµε τώρα που έχουµε στο
πλευρό µας τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη φιλική προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Το πεδίο της διαφωνίας είναι το διαρκές αίτηµά µας για
πιο αργή δηµοσιονοµική προσαρµογή, δηλαδή πιο αργή µείωση
ελλειµµάτων για να µην αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος της ύφεσης. Αυτός είναι ο στόχος της αναθεώρησης και αυτό οικοδοµείται πάνω στην παράταση της περιόδου δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
Σε αυτό δεν µπορεί να συµφωνήσει η χώρα; Δεν µπορεί να
συµφωνήσει το πολιτικό σύστηµα; Δεν µπορούν να συναινέσουν
οι πολιτικές δυνάµεις; Δεν µπορούµε σε αυτό να συµφωνήσουµε
και να το διεκδικήσουµε όλοι µαζί; Αν αυτό δεν µπορούµε να το
κάνουµε, πώς θα πετύχουµε µέσα σε σκληρή διαπραγµάτευση
µε τους εταίρους µας αυτό που θέλουµε; Το εσωτερικό µέτωπο
φοβούµαι ότι έχει αποβεί πιο δύσκολο, τυφλό και αδιέξοδο απ’
ό,τι το εξωτερικό µέτωπο της χώρας. Το δραµατικό, το αρνητικό
συµπέρασµα της τριήµερης συζήτησης είναι πως το πρόβληµά
µας είναι εσωτερικό πρωτίστως και λιγότερο οι συσχετισµοί στην
Ευρώπη.
Τι είναι αυτό που χρειάζεται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
χώρα; Ασφάλεια και προοπτική όχι µόνο για να βγει από τη δική
της κρίση -µακάρι να ήταν µόνο αυτό το θέµα- αλλά και να θωρακιστεί σε σχέση µε τις επόµενες φάσεις της πανευρωπαϊκής
κρίσης. Δεν τελειώνει το πρόβληµα της Ελλάδας και καµµιάς
χώρας στην Ευρώπη και της δυτικής οικονοµίας γενικότερα, εάν
ξεπεραστεί µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο το εθνικό, τοπικό πρόβληµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Πρέπει να είµαστε όλοι
θωρακισµένοι και προετοιµασµένοι για την ανεξέλεγκτη δυναµική της ευρωπαϊκής κρίσης και αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Δεν έχουµε χρόνο. Τρέχουν οι εξελίξεις και έχουµε χάσει
πολύ εθνικό χρόνο.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχοντας την εµπειρία των
προηγουµένων δυόµισι ετών, έχοντας µιλήσει µε ειλικρίνεια και
αυτοκριτική διάθεση -µόνο εµείς, κανείς άλλος δεν έχει µιλήσει
µε αυτοκριτικό λόγο στη χώρα, ούτε πολιτική δύναµη ούτε θεσµός, κανείς άλλος δεν έχει µιλήσει αυτοκριτικά- εµείς, λοιπόν,
που έχουµε αυτήν την εµπειρία, είπαµε προεκλογικά την αλήθεια.
Είπαµε αυτό που πρέπει και που µπορεί να γίνει. Τώρα που όλοι
ξαναγνωριζόµαστε µετεκλογικά και ως κυβερνητική Πλειοψηφία
και ως Αντιπολίτευση, θα βλέπουµε κάθε µέρα την επιβεβαίωση
αυτών που µε θάρρος και ειλικρίνεια είπαµε.
Δεν είναι όµως αυτό το θέµα µας. Το θέµα µας δεν είναι εµείς
να επιβεβαιωθούµε στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις και προγνώσεις. Το θέµα είναι η χώρα να κινητοποιηθεί, να ενωθεί, να
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κάνει τις κινήσεις που πρέπει για να βγούµε από την περιδίνηση.
Μπορούµε να το πετύχουµε. Ας µη χαραµίσουµε αυτήν την ευκαιρία και αυτή την προοπτική σε µία στείρα, παλαιοκοµµατική,
µικροκοµµατική αντιπαράθεση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλέξης
Τσίπρας έχει το λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω καταλάβει πλήρως ότι σε αυτήν την τρικοµµατική Κυβέρνηση της
µνηµονιακής συνέχειας και της συνευθύνης έχουν µοιραστεί
ρόλοι. Και ο ρόλος που έχει αναλάβει ο κ. Βενιζέλος, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ενός κόµµατος που έχει την πλήρη
ευθύνη για την αρχή της τραγωδίας της χώρας µας, δεν είναι να
συµπολιτεύεται την Κυβέρνηση, αλλά να είναι η συµπολιτευόµενη Αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να του υπενθυµίσω ότι τούτη την ώρα δεν βρισκόµαστε πριν τις εκλογές, βρισκόµαστε µετά τις εκλογές και θα
ήταν προτιµότερο να αναλάβετε την ευθύνη για τις επιλογές σας,
επιλογές πολύ βαριές για τον ελληνικό λαό.
Προφανώς γνωρίζετε ποιες ήταν και ποιες είναι οι θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο «ντόρο» κάνατε άλλωστε για την περιβόητη επιστολή που είχαµε αποστείλει στον κ. Μπαρόζο, για την οποία από
τότε κάποιοι προσπάθησαν να δηµιουργήσουν κλίµα, όχι ενάντια
στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ενάντια στη χώρα, λέγοντας ότι το περιεχόµενο
της επιστολής του µιλούσε ξεκάθαρα για ένα µνηµόνιο, το οποίο
έχει καταρρεύσει, διότι είναι αναποτελεσµατικό, διότι το καταψήφισε ο ελληνικός λαός και ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν
ακούτε τώρα για πρώτη φορά αυτήν τη λέξη. Κάποιοι έσπευσαν
µε τις προσωπικές τους επαφές και διασυνδέσεις στους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δηµιουργήσουν ζήτηµα και
να προκαλέσουν δηλώσεις εναντίον της χώρας µας.
Βεβαίως, όταν ο Γιάννης Δραγασάκης τότε σε µία συνέντευξή
του ανέδειξε το θέµα, κάποιοι έσπευσαν µε ανακοινώσεις τους,
προδήλως, προφανώς, επειδή είχαν τη «φωλιά τους λερωµένη»,
να πουν «από πού και ως πού βγάζετε τέτοιου είδους συµπεράσµατα»; Και ήρθε το πρακτορείο Ρόιτερ και επιβεβαίωσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ασχοληθώ µε την αντιπολιτευόµενη συµπολίτευση, αλλά θα ασχοληθώ µε τη συγκυβέρνηση του κ. Σαµαρά, διότι είναι Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά
που στηρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ΠΑΣΟΚ και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς και είναι µία Κυβέρνηση µνηµονιακής
συνέχειας.
Θα προτιµήσω να ασχοληθώ µε έναν αυθεντικό εκφραστή, µε
τον Υπουργό των Οικονοµικών, τον οποίο εκτιµώ για τις γνώσεις
του, κυρίως όµως, τον εκτιµώ, γιατί είναι ένας καθαρός αντίπαλος. Δεν καµώνεται τον αντιµνηµονιακό προωθώντας µνηµονιακές επιλογές.
Όταν ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, από αυτό
εδώ το Βήµα έλεγε ότι το µνηµόνιο είναι λάθος και εξαπέλυε µύδρους εναντίον της επιλογής της κυβέρνησης Παπανδρέου για
την προσφυγή στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και έλεγε ότι το
µνηµόνιο είναι καταστροφή, ο κ. Στουρνάρας ήταν αυτός που
ήταν υπερασπιστής του µνηµονίου και συνεχίζει να είναι σήµερα.
Τι είπε λοιπόν χθες ο Υπουργός των Οικονοµικών; Ξεκίνησε
την οµιλία του µε τα δύο χαρακτηριστικότερα αποφθέγµατα των
αγορών, δύο συνθήµατα που αποτελούν την επιτοµή του νεοφιλελευθερισµού. Είπε στην έναρξη της οµιλίας του: «Δεν έφερε
το µνηµόνιο την κρίση, η κρίση έφερε το µνηµόνιο». Στο τέλος
της οµιλίας του είπε ότι η κρίση θα µετατραπεί σε ευκαιρία.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έφερε το µνηµόνιο την
κρίση. Αλήθεια όµως, την κρίση ποιος την έφερε σε αυτόν τον
τόπο; Μήπως οι κυβερνήσεις της Αριστεράς; Μήπως οι εργαζόµενοι που ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν τον τόπο πάνω
από τις δυνατότητές του, όπως µας λέει η κ. Μέρκελ τόσα χρόνια; Μήπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι που «µαζί τα φάγαµε»; Ποιος
έφερε την κρίση σε αυτόν τον τόπο; Μήπως την κρίση σε αυτόν
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τον τόπο την έφεραν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας; Μήπως την κρίση σε αυτόν τον τόπο την έφεραν
οι νεοφιλελεύθερες επιλογές της δεκαετίας του 1990 που διόγκωσαν το χρέος και σήµερα καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει αυτό το χρέος;
Βεβαίως είναι µεγάλο θράσος να ενοχοποιείται µία ολόκληρη
κοινωνία µε το κυρίαρχο επιχείρηµα του ευρωπαϊκού βορρά
ενάντια στον ευρωπαϊκό νότο, του πλεονασµατικού ευρωπαϊκού
βορρά ενάντια στον ελλειµµατικό ευρωπαϊκό νότο. Σ’ αυτήν την
αντιπαράθεση εσείς εδώ που µας κυβερνάτε, παίρνετε το µέρος
του ευρωπαϊκού βορρά και της κ. Μέρκελ και κατηγορείτε εµάς
ως αντιευρωπαϊστές. Εσείς δεν είστε ευρωπαϊστές, µερκελιστές
είστε και η κ. Μέρκελ σήµερα και το Βερολίνο σήµερα είναι ό,τι
πιο αντιευρωπαϊκό υπάρχει στην Ευρώπη, διότι οδηγεί την Ευρώπη σε διάλυση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
Το κυρίαρχό τους επιχείρηµα είναι ότι ήταν τεµπέληδες οι Έλληνες και οι λαοί του νότου και γι’ αυτό οδηγηθήκαµε στην κρίση.
Το υπερασπίζεστε αυτό το επιχείρηµα; Υπερασπίζεστε όµως σίγουρα το επιχείρηµα ότι η Αριστερά φταίει διότι υποστηρίζει τον
κρατισµό. Έχετε το θράσος να το λέτε εσείς αυτό που φτιάξατε
κατ’ εικόνα και οµοίωσή σας, ένα πελατειακό, ρουσφετολογικό
και αναποτελεσµατικό κράτος.
Ε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, δεν προέκυψε η εκτίναξη του ελλείµµατος από τις
υψηλές κοινωνικές δαπάνες. Τη δηµοσιονοµική κρίση στη χώρα
την πυροδότησε κυρίως η αύξηση και η ενορχηστρωµένη και ταξικά προσανατολισµένη αύξηση των φοροαπαλλαγών. Δηλαδή
κατά 20% µόνο η δηµοσιονοµική κρίση προέκυψε από τις υψηλές
δαπάνες και κατά 80% από την ενορχηστρωµένη φοροαπαλλαγή
των γνωστών αγνώστων, δηλαδή από τα χαµηλά έσοδα, από τη
µείωση των εσόδων εξαιτίας της φοροαποφυγής και των φοροαπαλλαγών.
Να, λοιπόν η απάντηση στο ερώτηµα, που δεν σας έχουν κάνει
φαίνεται ποτέ, κύριε Στουρνάρα, για το ποιος φταίει για την
κρίση. Για δεκαετίες βασίλευε στη χώρα ο εκσυγχρονισµός της
διαπλοκής, των κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών, της διαφθοράς,
των υπερκοστολογήσεων και των εξοπλισµών. Λέτε για το πελατειακό κράτος. Δεν λέτε όµως γι’ αυτούς τους φίλους των κυβερνήσεών σας, που σας πριµοδοτούν και σας πριµοδοτούσαν
προεκλογικά και φυσικά τους ανταµείβατε µε ευνοϊκές ρυθµίσεις
που είχαν κάνει το κράτος πελάτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά αναρωτιέµαι στο
ερώτηµα που έβαλε ο κ. Στουρνάρας αν η κρίση έφερε το µνηµόνιο ή το µνηµόνιο την κρίση, ποια είναι η σωστή απάντηση. Θα
ήθελα όµως ειλικρινά να αναλογιστούµε αν υπάρχει κανείς Έλληνας ή Ελληνίδα που να µην κατανοεί ότι το µνηµόνιο επιδείνωσε την κρίση. Πόσο ήταν το χρέος πριν το µνηµόνιο και πόσο
είναι σήµερα; Πόση ήταν η ανεργία σε αυτόν τον τόπο πριν από
το µνηµόνιο και πόση είναι σήµερα; Πόσα ήταν τα «λουκέτα» πριν
το µνηµόνιο και πόσα είναι σήµερα;
Ακόµη και αυτή η συζήτηση που άνοιξε για το ευρώ πότε ξεκίνησε; Πριν το µνηµόνιο ξεκίνησε; Είναι µία συζήτηση που έχει ξεκινήσει και βασική της αιτία είναι η πολιτική της λιτότητας στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη που οδηγεί σε κινδύνους το ίδιο το νόµισµα.
Θέλω όµως να ασχοληθώ και µε το τελευταίο απόφθεγµα, µε
αυτό που κλείσατε την οµιλία σας, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, διότι το ακούµε συχνά. Το πρωτοείπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, ότι πρέπει η κρίση να είναι ευκαιρία.
Για ποιους όµως θα είναι ευκαιρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ευκαιρία απ’ ό,τι φαίνεται µέχρι σήµερα είναι για το µεγάλο
κεφάλαιο, το παρασιτικό κεφάλαιο, τις τράπεζες, τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, ευκαιρία για τους νέους µαυραγορίτες της
εποχής µας, αυτούς που επέβαλαν σύµφωνα µε λεγόµενα τού κ.
Βενιζέλου προεκλογικά, στην τρόικα, τη διάλυση των συλλογικών
συµβάσεων και των εργασιακών σχέσεων στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας.
Δεν τους κατονοµάσατε, προς τιµήν σας το είπατε, όµως,
κύριε Βενιζέλο. Γι’ αυτούς είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία, ενδεχοµένως, τώρα και γι’ αυτούς στους οποίους σκοπεύετε να δώσετε
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σε εξευτελιστικές τιµές τη δηµόσια περιουσία, τις υποδοµές και
τη µοναδική ελπίδα που έχει εντέλει αυτός ο τόπος να ανακάµψει. Όµως πρέπει να ανακάµψει µε την κοινωνία όρθια και όχι µε
την κοινωνία ισοπεδωµένη.
Και επειδή εδώ είµαστε για να πούµε αλήθειες απέναντι στον
ελληνικό λαό, εµείς θα σας πούµε τη δική µας αλήθεια, αυτό που
κατανοούµε και το λέγαµε και προεκλογικά και θα το πούµε και
τώρα µετεκλογικά. Το µνηµόνιο είναι ένα πολιτικό και οικονοµικό
έγκληµα που επιβάλλεται στη χώρα µας από την τρόικα, φυσικά
µε την απόλυτη ευθύνη αυτών που µας κυβέρνησαν και δυστυχώς µας κυβερνούν.
Το πρώτο στάδιο αυτού του προµελετηµένου εγκλήµατος
ήταν η λεηλασία της κοινωνίας. Το δεύτερο στάδιο θα είναι η λεηλασία του δηµόσιου πλούτου. Και το τρίτο στάδιο, δυστυχώς,
αν δεν σας σταµατήσουµε –θα σας σταµατήσουµε όµως- θα είναι
η χρεοκοπία και η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα. Εσείς είστε
αυτοί που θα γυρίσετε τη χώρα στη δεκαετία του 1950 και όχι ο
ΣΥΡΙΖΑ! Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απειλή για το ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
απειλή για τις αγορές, για το τραπεζικό λόµπυ, για τους τοκογλύφους και τη διαπλοκή, αλλά όχι για τη σταθερότητα και την
ισότιµη παρουσία της χώρας µας στην Ευρωζώνη.
Όµως, µην αναρωτιέστε γιατί σας λέω σε υψηλούς τόνους ότι
εσείς είστε απειλή να γυρίσετε τη χώρα στη δεκαετία του 1950.
Στη δεκαετία της «ULEN» και της «POWER» θα µας γυρίσετε! Η
«ULEN» και η «POWER», τότε που γυρνούσαν οι κανατάδες και
πουλούσαν νερό έξω από τα σπίτια µε την οκά, ήταν τότε που
δεν υπήρχε ούτε η ΔΕΗ ούτε η ΕΥΔΑΠ. Αυτό είναι το σχέδιό σας.
Και αυτό το σχέδιο το παρουσιάσατε βεβαίως µε ωραία λόγια,
µιλήσατε για ισοδύναµα µέτρα, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι το
πρόβληµα δεν είναι να βρούµε ισοδύναµα µέτρα ή ισοδύναµους
πόνους στο σχέδιο της λιτότητας. Το πρόβληµα είναι η ίδια η λιτότητα. Το πρόβληµα είναι η εσωτερική υποτίµηση που οδηγεί
την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία στην κόλαση.
Άκουσα επίσης τον Υπουργό των Οικονοµικών να λέει ότι θα
καταργήσει τις κοινωνικές δαπάνες, επειδή είναι υψηλές και ότι
ετοιµάζεται ακόµα να νοικιάσει –λέει- τµήµατα των περιφερειακών νοσοκοµείων! Εκτός από πωλήσεις δηλαδή, θα κάνετε και
ενοικιάσεις κοινωνικού κράτους και δηµόσιων υποδοµών! Αυτό
δεν είναι σχέδιο σωτηρίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές! Αυτό
είναι πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό έγκληµα! Είναι η απόλυτη
νίκη των αγορών και των τραπεζιτών εις βάρος της κοινωνίας!
Θα ήθελα ειλικρινά µε µεγάλη εκτίµηση να σας πω, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, ότι βεβαίως κάνουµε αντιπαράθεση
ιδεών µε τις ιδέες σας –και αντιπαρατιθέµεθα σκληρά- αλλά
πλέον είστε Υπουργός των Οικονοµικών και δεν είστε εκπρόσωπος του ΙΟΒΕ ούτε µέλος µη κυβερνητικής οργάνωσης για την
αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του δηµοσίου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
Ως Υπουργός των Οικονοµικών έχετε ευθύνη να υπερασπιστείτε σήµερα τη µεγάλη πλειοψηφία των συµπολιτών µας που
είναι εξαθλιωµένοι και όχι να υπερασπιστείτε βιοµήχανους και
επιχειρηµατίες. Υπ’ αυτήν την έννοια, σας λέµε ότι αυτές οι επιλογές είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν µεγάλο πόνο στον ελληνικό λαό.
Βέβαια χρυσώσατε το χάπι, µιλώντας για το στόχο δηµιουργίας εκατόν πενήντα χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ειλικρινά αναρωτιέµαι πώς θα πετύχετε αυτό το στόχο µε ύφεση 7% -να
φέρουµε ίσως τους καλύτερους οικονοµολόγους να µας το εξηγήσουν- αλλά ξεχάσατε να µας πείτε τι απολαβές θα έχουν, αν
κάποιοι πολίτες δουλέψουν στις ειδικές οικονοµικές ζώνες που
ετοιµάζετε! Θα είναι θέσεις εργασίας των 300 ευρώ, χωρίς κανένα δικαίωµα, σε εργοδότες που θα απολαµβάνουν φορολογική
ασυλία!
Άκουσα τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς να µιλά
για διαπραγµάτευση, αντί της καταγγελίας. Πού την είδατε, κύριε
Κουβέλη, τη διαπραγµάτευση και εµείς δεν τη βλέπουµε; Ψάχνουµε να τη βρούµε την περιβόητη διαπραγµάτευση! Το µόνο
που είδαµε ήταν µία επιστολή του Πρωθυπουργού προς τους Ευρωπαίους εταίρους, που µιλούσε µε έναν περίεργο όρο για τα
ελληνικά περί «ιδιοκτησίας προγράµµατος»! Προφανώς συντάχθηκε στα αγγλικά, αλλά αυτό δεν έχει σηµασία.
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Προσέξτε. Μετά τις εκλογές πέρασε απαρατήρητη στον
απόηχο της εκλογικής αναµέτρησης η ανακοίνωση που εκδόθηκε
από το Eurogroup, η οποία έλεγε αυτό ακριβώς επί λέξει, δηλαδή
«περιµένουµε το σύντοµο σχηµατισµό µίας νέας ελληνικής κυβέρνησης που θα αναλάβει την ιδιοκτησία του προγράµµατος
προσαρµογής». Και βεβαίως στην επιστολή σας, κύριε Πρόεδρε,
το συµπεριλάβατε. Αναρωτιέται κανείς γιατί σ’ ένα πρόγραµµα
που οδεύει µε µαθηµατική ακρίβεια στην αποτυχία, το µερίδιο
της αποτυχίας να το καρπωθεί αποκλειστικά η ελληνική Κυβέρνηση, απαλλάσσοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, οι οποίοι
θα έρθουν να µας πουν τότε, επειδή έχει συνέχεια το κράτος, ότι
έχει αναλάβει την ιδιοκτησία το κράτος σας!
Ε, λοιπόν, εµείς σας λέµε το εξής: Την ευθύνη την έχετε αποκλειστικά εσείς που βάλατε τις υπογραφές, που στέλνετε τις επιστολές και όχι ο ελληνικός λαός για την παταγώδη αποτυχία του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε την ευκαιρία αυτό το διήµερο –δυστυχώς, όχι µε την άνεση χρόνου που θα θέλαµε- να
πάρουµε µία πρώτη εικόνα των σχεδίων της Κυβέρνησης για το
επόµενο διάστηµα. Ειλικρινά είµαστε βαθιά απαισιόδοξοι και
απογοητευµένοι! Ακόµα και εµείς περιµέναµε ότι αυτοί που τόσο
σας υποστήριξαν προεκλογικά, κάτι θα έδιναν για να χρυσώσουν
το χάπι. Φαίνεται ότι είναι απολύτως ικανοποιηµένοι που υπάρχει
µία Κυβέρνηση που θα συνεχίσει απολύτως τις δικές τους επιλογές και φαίνεται ότι σας έχουν δώσει απολύτως τίποτα προκειµένου έστω να πείτε κάτι απέναντι στον ελληνικό λαό.
Θα ήθελα να σας πω κλείνοντας το εξής: Εµείς, όπως είδατε,
είµαστε εδώ ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του διηµέρου.
Παρακολουθούσα από το εσωτερικό δίκτυο ότι στην Αίθουσα
υπήρχε µονάχα µία Κοινοβουλευτική Οµάδα και ότι τα άλλα
έδρανα ήταν άδεια! Ήταν η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
ως επί το πλείστον µέσα στη Βουλή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Θα είµαστε λοιπόν κάθε στιγµή µέσα, αλλά κυρίως έξω από τη
Βουλή, δίπλα στους πολίτες, στα δίκτυα αλληλεγγύης, στα δίκτυα αντίστασης!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Δεν θα κάνουµε ούτε βήµα πίσω! Η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη της Αριστεράς δεν θα συναινέσει σ’ αυτό το πολιτικό έγκληµα! Είστε η τελευταία στάση του µνηµονίου στην κυβέρνηση
του τόπου! Θα είµαστε η αφετηρία για να φτιάξουµε ξανά, να
ανοικοδοµήσουµε ξανά τον τόπο µας πάνω στα κοινωνικά ερείπια που αφήνει η πολιτική σας!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς έχει το λόγο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στην κοινοβουλευτική συζήτηση των δύο
τελευταίων ηµερών µάς δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουµε τη σύγκρουση ανάµεσα στο καινούργιο που γεννιέται και
στο παλαιό που αντιστέκεται, µε τις εµµονές του, τα κωλύµατά
του, τις κακές –τις κάκιστες- συνήθειές του, όπως αυτή που δείχνετε τώρα να µην έχετε τον πολιτικό πολιτισµό να ακούσετε,
όπως σας άκουσαν οι άλλοι…
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
…αλλά και την πεισµατική του επιµονή σε ό,τι απέτυχε, σε ό,τι
χρεοκόπησε, σε ό,τι έχει εγκαταλειφθεί σε όλον τον κόσµο!
Από τη µία πλευρά λοιπόν παρακολουθήσατε τις τοποθετήσεις
τριών κοµµάτων που αποφάσισαν να συνεργαστούν, να ξεπεράσουν τις όποιες εµµονές τους και να ξεµπλοκάρουν µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που χρόνια τώρα έχει ανάγκη ο τόπος. Από
την άλλη πλευρά παρακολουθήσατε τη λυσσώδη αντίσταση κοµµάτων που αντιπροσωπεύουν το παλιό, προσπαθούν να περισώσουν το παλιό, εκφράζουν την αντίσταση σε κάθε αλλαγή, την
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οπισθοδρόµηση και τη χρεοκοπία.
Πριν από όλα να πω ότι κανένας µας εδώ µέσα δεν είναι αναµάρτητος και κανείς δεν έχει το δικαίωµα να κουνάει το δάχτυλό
του στους άλλους. Όλα τα κόµµατα έχουν κάνει σοβαρά λάθη
στο παρελθόν, όλα τα κόµµατα έχουν ευθύνες που φτάσαµε ως
εδώ. Δεν έκαναν όλοι τα ίδια λάθη ασφαλώς, δεν έχουν όλοι τις
ίδιες ευθύνες, πάντως αναµάρτητος δεν υπάρχει. Το ποιος φέρει
τις µεγαλύτερες ευθύνες, προεκλογικά το συζητήσαµε. Ο λαός
το έκρινε και έβγαλε την ετυµηγορία του. Μας έστειλε εδώ για
να διορθώσουµε αυτά τα λάθη, να βγάλουµε τη χώρα από την
κρίση και να συνεργαστούµε µεταξύ µας.
Υπάρχουν λοιπόν εδώ µέσα πολιτικά κόµµατα που σεβάστηκαν
τη λαϊκή ετυµηγορία και αποφάσισαν να συνεργαστούν ανοίγοντας νέους δρόµους για τη χώρα, όπως υπάρχουν και κόµµατα
που αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή και επιµένουν στο παλιό που
χρεοκόπησε πλήρως και καταδικάστηκε στη συνείδηση του
λαού.
Πράγµατι κάποια κόµµατα έχουν κάνει πολύ κακό ξεκίνηµα
εδώ µέσα. Εµείς εξαγγείλαµε µεγάλες πρωτοβουλίες αποκρατικοποιήσεων, όπως έχει συµβεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες,
όπως συµβαίνει παντού στον κόσµο. Τι µας απάντησαν; Ότι βάλαµε, λέει, αγγελτήριο πώλησης της Ελλάδας. Αυτός κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πιο φτηνός και χονδροειδής λαϊκισµός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό που έφερε τη χώρα σε αυτό το κατάντηµα είναι αυτή η
νοοτροπία που κάποιοι εδώ µέσα δεν µπορούν ακόµα να αποβάλουν. Είναι τάχα ξεπούληµα της Ελλάδας η αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας της, για να αποφύγουµε την πτώχευση; Εδώ
µιλάµε για περιουσιακά στοιχεία που σήµερα παραµένουν ανενεργά, που απαξιώνονται, που τα έχουν βάλει στο µάτι επιτήδειοι
για να τα καταπατήσουν. Σε µερικές περιπτώσεις το έχουν ήδη
κάνει. Είναι τάχα ξεπούληµα της χώρας να σταµατήσουµε αυτό
το σκάνδαλο και να αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία µε όφελος για το δηµόσιο συµφέρον;
Το Ελληνικό έχει πάψει να είναι αεροδρόµιο εδώ και δέκα χρόνια και κάθεται αναξιοποίητο. Είναι τάχα ξεπούληµα να το αξιοποιήσουµε και να δηµιουργήσουµε έσοδα για το δηµόσιο,
επενδύσεις, θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά, τα άνεργα και
µεγάλο χώρο πρασίνου;
Τι θα γίνει το Ελληνικό αν το αξιοποιήσουµε; Θα το πάρει κάποιος να φύγει, θα πάει αλλού; Αυτά είναι ανοησίες. Το Ελληνικό
θα µείνει στη θέση του, θα δηµιουργήσει ανάπτυξη, εισόδηµα
για το δηµόσιο, για να µειωθούν κάποτε οι φόροι, να αποκατασταθούν οι συντάξεις. Τι είναι όλα αυτά τα τµήµατα της δηµόσιας
περιουσίας που θέλουµε να αξιοποιήσουµε; Είναι ακριβώς περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να τροφοδοτούν ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας και αντί να συµβαίνει αυτό, σήµερα παραµένουν αδρανή. Είναι εγκαταλελειµµένες περιοχές, µερικές µάλιστα κινδυνεύουν να γίνουν σκουπιδότοποι, αν δεν έχουν ήδη
γίνει, που αύριο θα είναι ξενοδοχειακές µονάδες, συνεδριακά
κέντρα, συγκροτήµατα παραθεριστικών κατοικιών, θεµατικά
πάρκα που θα δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε καλά
αµειβόµενες δουλειές και όπου θα συγκεντρώνονται εκατοµµύρια επισκεπτών κάθε χρόνο, θα αφήνουν εισόδηµα για τον τόπο,
θα δηµιουργούν πλούτο για τους Έλληνες.
Η Ελλάδα έχει µεγάλο απόθεµα περιουσίας, όµως αυτή η περιουσία παραµένει αδρανής. Εµείς εξαγγείλαµε ότι θα µετατρέψουµε µέρος αυτής της αδρανούς περιουσίας σε αναπτυξιακό
κεφάλαιο για να βγούµε από την κρίση, να πάψουµε να είµαστε
εξαρτηµένοι από τους δανειστές µας, για να βγούµε από τους
µηχανισµούς στήριξης και τα µνηµόνια. Και απέναντί µας βρίσκονται κάποιοι που καταγγέλλουν τάχα τα µνηµόνια, αλλά δεν
θέλουν να κάνουµε τίποτα για να ξεφύγουµε από αυτά και αυτή
είναι η πρώτη τους µεγάλη αντίφαση. Μας κατηγορούν ότι άλλα
λέγαµε πριν τις εκλογές και άλλα εξαγγείλαµε τώρα. Εγώ θα
τους φρεσκάρω λιγάκι τη µνήµη.
Για αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µίλησα πριν ακόµα
από το µνηµόνιο του 2010 και από το καλοκαίρι του 2010 θέσαµε
το θέµα αυτό, όταν ακόµα η τρόικα δεν το έβλεπε και επιµείναµε
σε αυτό και στην πορεία πείστηκαν και άλλα κόµµατα και επόµε-
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νες κυβερνήσεις, στις οποίες εµείς δεν συµµετείχαµε. Το αποδέχτηκαν και προχώρησε η υπόθεση. Εµείς παρά το γεγονός ότι
δεν συµµετείχαµε τότε στην κυβέρνηση, τους στηρίξαµε και σε
κάθε «Ζάππειο» που µίλησα παλαιότερα αλλά και προεκλογικά,
δεν σταµάτησα να το επαναλαµβάνω.
Τι δεν θυµούνται; Τι δεν κατάλαβαν; Σήµερα θα κάνουµε όλοι
µαζί µε πιο αποφασιστικά βήµατα κάτι που ήδη έχει αρχίσει και
στο οποίο υπάρχει πλήρης συµφωνία µεταξύ µας, µε µόνους να
φωνασκούν, όσοι θέλουν την περιουσία του δηµοσίου να παραµένει ανενεργή, να συνεχίσει δηλαδή να λεηλατείται, να καταπατείται.
Θα σας απαντήσω και για τις αποκρατικοποιήσεις. Δεν λέµε
τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι συµβαίνει παντού στον κόσµο. Πάρτε
για παράδειγµα τα τρένα. Παντού στην Ευρώπη το λειτουργικό
µέρος των σιδηροδρόµων έχει αποκρατικοποιηθεί στον ένα ή τον
άλλο βαθµό. Αυτό φέρνει επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Εδώ οι
σιδηρόδροµοι τι κάνουν; Συσσωρεύουν ελλείµµατα κάθε χρόνο
και χρέη για το δηµόσιο, για να µην µιλήσω για αδιαφάνειες και
για σκάνδαλα.
Να σας διορθώσω και για µερικά για τα οποία όπως φαίνεται,
δεν έχετε πληροφορηθεί καλά.
Στη Βρετανία τα τρένα αποκρατικοποιήθηκαν όχι επί Θάτσερ,
αλλά τρία χρόνια αφού έφυγε η Θάτσερ από την πρωθυπουργία
και οι εργατικοί που αρχικά είχαν πει ότι θα τα κρατικοποιούσαν,
όταν εκλέχτηκαν, βοήθησαν κι εκείνοι να ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση των σιδηροδρόµων. Σήµερα η βασική εταιρεία των
σιδηροδρόµων παραµένει υπό δηµόσιο έλεγχο για άσχετο λόγο,
γιατί πριν δέκα χρόνια χρεοκόπησε, αλλά δεν είναι δηµόσια και
πέραν από αυτήν υπάρχουν στον αγγλικό σιδηρόδροµο ιδιωτικές
εταιρείες πάροχοι, όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη.
Στα δικά µας τώρα. Η αλήθεια είναι ότι η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» πέρυσι
δεν έβγαλε ελλείµµατα, έβγαλε πολύ µικρό κέρδος. Αλλά πότε;
Μετά από µεταρρυθµίσεις και περικοπές κόστους, που όταν επιβλήθηκαν όλοι αυτοί, που σήµερα επικαλούνται την κερδοφορία
της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», ήταν στα κάγκελα και προσπαθούσαν να τη µαταιώσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως ο ΟΣΕ συνολικά εξακολουθεί να παράγει ζηµιές και να
σωρεύει χρέη. Εµείς θέλουµε να αποκρατικοποιήσουµε το λειτουργικό µέρος του ΟΣΕ, για να έρθουν επενδύσεις, γιατί οι σιδηρόδροµοι στη χώρα µας είναι υποβαθµισµένοι και γιατί
υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές να αγοράσουν µερίδιο από τη λειτουργία τους και να κάνουν επενδύσεις, προσέξτε,
ακόµα και στα δίκτυα, στις ράγες που θα µείνουν ασφαλώς υπό
δηµόσιο έλεγχο.
Μας είπαν κάποιοι ότι δεν θέλουν τις αποκρατικοποιήσεις που
προτείνουµε εµείς, αλλά ότι εκείνοι προκρίνουν προγράµµατα
αξιοποίησης µε διεθνείς κοινοπραξίες και διακρατικές συµφωνίες. Και ποιος τους είπε ότι εµείς δεν θα κάνουµε και το ένα και
το άλλο; Τους πληροφορώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον στο εξωτερικό από διεθνείς κοινοπραξίες και από ισχυρά, ισχυρότατα κρατικά κεφάλαια να επενδύσουν στο λειτουργικό µέρος αυτού του
σιδηρόδροµου για να το αναβαθµίσουν.
Το ίδιο ισχύει ακριβώς και για την απελευθέρωση της ενέργειας. Το ξέρουν ότι µε την εξαίρεση των φωτοβολταϊκών δεν γίνονται σήµερα επενδύσεις µακράς πνοής στο χώρο της
ενέργειας. Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας δεν καλύπτονται
από εισαγωγές; Το κόστος της ενέργειας ανεβαίνει συνεχώς.
Αυτό δεν πλήττει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας; Πώς θα αντιστρέψουµε αυτήν την πολύ επικίνδυνη τάση αν
δεν κάνουµε αµέσως επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα; Και
ποιος θα κάνει επενδύσεις; Πείτε µου. Το υπερχρεωµένο κράτος,
οι φίλοι που δεν έχετε; Ποιοι θα κάνουν επενδύσεις; Αν δεν απελευθερώσουµε την αγορά ενέργειας θα µείνουµε σύντοµα χωρίς
ανταγωνιστική ενέργεια, άρα καταδικασµένοι στην υπανάπτυξη.
Αυτό θέλουν κάποιοι, αλλά εµείς αυτό το απορρίπτουµε.
Είχαν το θράσος να µας πουν ακόµα ότι θα µαταιώσουν τις
αποκρατικοποιήσεις -δύο πολιτικοί Αρχηγοί το είπαν αυτό- όταν
έρθουν στην εξουσία κι ότι θα µας βάλουν και στη φυλακή,
όσους προχωρήσουµε σε αποκρατικοποιήσεις. Δηλαδή, µας
απειλούν µε φυλακή.
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Ακούστε, κύριε Τσίπρα, αφήστε τα παλιά παχιά λόγια, τις απειλές και το παραµύθι του φόβου που πάτε να σπείρετε στον
κόσµο. Αφήστε τους άλλους. Αν είναι πρώτο εµένα θα βάλετε
στη φυλακή. Έτοιµος είµαι και σας περιµένω, κύριε Τσίπρα. Αφήστε τον άλλο κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφήστε τις απειλές. Δεν σηκώνει ούτε η Βουλή απειλές, αλλά
ούτε οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι σηκώνουν απειλές. Ουσιαστικά αυτό κάνετε, τους απειλείτε να µην υπογράφουν τίποτα.
Αυτό είναι αδιανόητο και συµβαίνει πρώτη φορά. Είµαι από το
’77 Βουλευτής και πρώτη φορά συµβαίνει στο χώρο της Βουλής
να λεχθεί τέτοιο πράγµα. Και είναι αδιανόητο. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν ξέρετε τι λέτε και δεν ξέρετε τι κάνετε. Τροµοκρατείτε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτό κάνετε.
Κάνετε αυτό που κάνουν κάποιοι ξένοι αξιωµατούχοι που τους
κατήγγειλα προχθές από αυτό το Βήµα, που όταν η Ελλάδα προσπαθεί να ξεµπλοκάρει από τις αποκρατικοποιήσεις, κάνουν δηλώσεις ότι η χώρα µας θα επιστρέψει στη δραχµή. Με αυτόν τον
τρόπο αποθαρρύνουν επενδυτές για την Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και εσείς µε εκείνους, κύριε Τσίπρα.
Υπάρχουν έξω κάποιοι που θέλουν να αποµονώσουν την Ελλάδα, να τη διώξουν από το ευρώ και να την τιµωρήσουν παραδειγµατικά για να συνετίσουν τις υπόλοιπες χώρες που έχουν
προβλήµατα.
Εµείς ξέρουµε πόσο καταστροφικό θα ήταν αυτό για τη χώρα,
αλλά και για την Ευρώπη τελικά. Γι’ αυτό και αγωνιζόµαστε να
το µαταιώσουµε. Εσείς το βοηθάτε και το αβαντάρετε. Αβανταδόροι του λόµπυ της δραχµής έχετε γίνει, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ύστερα µας κατηγορείτε ότι τροµοκρατούσαµε τον ελληνικό
λαό κατά του ΣΥΡΙΖΑ τις παραµονές των εκλογών. Ξεχνάτε ότι
οι ουρές στις τράπεζες σχηµατίστηκαν, όταν βγήκαν δικοί σας
εκπρόσωποι και προεξοφλούσαν φόρους επί των καταθέσεων,
πριν προλάβουµε να απαντήσουµε εµείς. Και ύστερα, αµέσως
µετά τις εκλογές, όταν αποµακρύνθηκε ο κίνδυνος να κυβερνήσετε, άρχισε πάλι ο κόσµος να επιστρέφει τις καταθέσεις του.
Εσείς τροµοκρατήσατε τον κόσµο τότε, αλλά δεν σας πέρασε.
Άλλωστε το καταλάβατε και µόνοι σας, όταν προσπαθήσατε
χωρίς επιτυχία να το µαζέψετε.
Εσείς τροµοκρατείτε τους πιθανούς επενδυτές και σήµερα.
Παίζετε το ίδιο παιχνίδι –επαναλαµβάνω- µε εκείνους, οι οποίοι
θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Παριστάνετε τους
αντιµνηµονιακούς, αλλά παίζετε το παιχνίδι εκείνων που θέλουν
να σπρώξουν την Ελλάδα στην πλήρη χρεοκοπία και στην έξοδο
της χώρας από το ευρώ. Τότε να δείτε, κύριε Τσίπρα, τι λεηλασία
του εθνικού πλούτου έχει να γίνει, όταν η χώρα δεν θα έχει συνάλλαγµα για να εισάγει τρόφιµα και καύσιµα. Τότε να δείτε τι
µνηµόνια θα την εξαναγκάσουν να υπογράψει και να ανοίξει ο
δρόµος για τη λεηλασία του εθνικού πλούτου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά εµείς, τα τρία κόµµατα, προσπαθούµε να αποτρέψουµε.
Εσείς κάνετε ό,τι µπορείτε για να το επισπεύσετε. Αβανταδόροι
του λόµπυ της δραχµής έχετε καταλήξει και δεν θα σας περάσει
αυτό τελικά. Να το θυµάστε, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς από την αρχή λέµε το ίδιο πράγµα µονότονα: Ο µόνος
δρόµος για να αποφύγουµε την πλήρη χρεοκοπία και την έξοδο
από το ευρώ, είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Εσάς όλα αυτά
σας προκαλούν αλλεργία. Κάνετε ό,τι µπορείτε για να παραµείνει
η δηµόσια περιουσία αδρανής, οι δηµόσιες επιχειρήσεις να παραµείνουν ελλειµµατικές, η νοσηρή γραφειοκρατία απείραχτη,
οι συντεχνίες, βέβαια, πανίσχυρες. Κάνετε ό,τι µπορείτε για να
µην αλλάξει τίποτα και να χάσουµε τα πάντα για πολλές δεκαετίες.
Εµείς µιλάµε για επενδύσεις. Εσείς επαναλαµβάνετε µονότονα
«Κράτος, κράτος, κράτος, περισσότερο κράτος». Όλες οι χώρες
του κόσµου –πείτε µου µια που να µην το κάνει- αναζητούν επενδύσεις. Κι εσείς κάνετε ό,τι µπορείτε για να µη γίνουν επενδύσεις
στην Ελλάδα. Εµείς µιλάµε για θέσεις εργασίας για τους ανέργους σήµερα. Εσείς µιλάτε ως εκπρόσωποι ασύδοτων συντεχνιών που θέλουν µόνο να διασώσουν τα προνόµιά τους, σαν
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εκπρόσωποι των πάσης φύσεως «Φωτόπουλων» µιλάτε, κύριε
Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πείτε τους, λοιπόν, ότι το πάρτι των ανεύθυνων συντεχνιών τελείωσε. Προχθές µάς είπατε παραφράζοντας στίχο του Καβάφη
«Και τώρα τι θα κάνετε χωρίς βαρβάρους;». Αφού λοιπόν, σας
αρέσει ο Καβάφης, να σας απαντήσω κι εγώ µε Καβάφη. Πείτε
στον κ. Φωτόπουλο που επάξια εκπροσωπείτε: «Και αποχαιρέτα
τη, την Αλεξάνδρεια που χάνεις».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή βλέπετε ότι και αποφασισµένοι είµαστε να προχωρήσουµε και έχουµε ισχυρή ενότητα µεταξύ µας για να τα καταφέρουµε, καταλήγετε σε αληθινό παραλήρηµα, κατηγορώντας µας
ότι τάχα εγκαταλείψαµε το στόχο της επαναδιαπραγµάτευσης.
Αυτό το άκουσα και µόλις πριν.
Πρώτα απ’ όλα, εγώ στην οµιλία µου προχθές αναφέρθηκα
ρητά στην προοπτική της επαναδιαπραγµάτευσης. Επανέλαβα
ότι θέλουµε να αλλάξουµε, όχι τους στόχους του προγράµµατος,
αλλά όσα δηµιουργούν ύφεση και εµποδίζουν να πιάσουµε τους
στόχους. Αυτό λέω από την αρχή. Αυτό επανέλαβα στις επιστολές µου προς τους ξένους ηγέτες. Προφανώς η διαπραγµάτευση
δεν θα είναι εύκολη και ο δρόµος, ναι, θα είναι ανηφορικός. Μα
τι από αυτά δεν καταλαβαίνετε;
Διευκρίνισα ακόµη ότι έχουµε εξαρχής απορρίψει τις µονοµερείς ενέργειες. Από το Μάιο του 2010 είναι καταγεγραµµένο
αυτό. Όταν εµείς καταψηφίζαµε το µνηµόνιο, υπογραµµίσαµε ότι
εµείς σεβόµαστε τις υπογραφές της χώρας, ότι το κράτος έχει
συνέχεια και η Ελλάδα έχει φιλότιµο. Τι θα πει αυτό; Ότι θέλουµε
να αλλάξουν τα υφεσιακά τµήµατα του προγράµµατος, αλλά όχι
µε µονοµερείς ενέργειες αλλά µε επαναδιαπραγµάτευση. Αυτό
που έλεγα τότε –και από τότε συνεχώς- αυτό επανέλαβα προχθές. Τι δεν καταλαβαίνετε;
Ύστερα εσάς, γιατί σας πιάνει ο πόνος για την επαναδιαπραγµάτευση; Εσείς µέχρι πριν από δυο µήνες ήσασταν εναντίον κάθε
ιδέας για επαναδιαπραγµάτευση. Ζητούσατε ακύρωση του µνηµονίου. Ύστερα µάλλον καταλάβατε ότι αυτά δεν γίνονται και το
µαλακώσατε το πράγµα. Ανακοινώσατε ότι δεν θα ακυρώσετε τη
δανειακή συµφωνία αυτή καθ’ αυτή, αλλά µόνο τους εφαρµοστικούς της νόµους που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο. Και αυτό
όµως µονοµερής ενέργεια είναι και οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα:
Στη διακοπή της χρηµατοδότησης της χώρας, στη χρεοκοπία και
εκ των πραγµάτων στην έξοδο της χώρας από το ευρώ. Ήσασταν υπέρ των µονοµερών ενεργειών και υπέρ των µονοµερών
ενεργειών παραµένετε. Εµείς την ύφεση θέλαµε να επαναδιαπραγµατευθούµε εξαρχής και αυτήν επιµένουµε να επαναδιαπραγµατευθούµε και σήµερα. Εσείς δεν θέλετε επαναδιαπραγµάτευση. Εσείς θέλετε πρώτα να αποµονώσετε τη χώρα και
ύστερα να κάνετε τον έσχατο εκβιασµό από θέση όµως, απόλυτης αδυναµίας.
Εµείς δεν έχουµε καµµία σχέση µε αυτά, όπως κι εσείς δεν
έχετε καµµία σχέση µε την επαναδιαπραγµάτευση. Εµείς ποντάρουµε στο γεγονός ότι η Ευρώπη σήµερα αλλάζει. Κι όποιος δεν
βλέπει ότι η Ευρώπη σήµερα αλλάζει είναι εκτός πραγµατικότητας. Κι αναγνωρίζει η Ευρώπη ότι ταυτόχρονα µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή πρέπει να υπάρξουν και άµεσα µέτρα ανάπτυξης. Γι’ αυτό κι αναζητούµε συµµάχους στην Ευρώπη. Εσείς
παίζετε το παιχνίδι όσων δεν µας θέλουν στο ευρώ. Κατεδαφίσατε συµµαχίες εκεί που µπορούσατε γόνιµα να τις φτιάξετε να
δουλέψουν υπέρ του τόπου.
Ακόµη και Ευρωπαίοι πολιτικοί, που βρίσκονται πιο κοντά στο
δικό σας χώρο και που σίγουρα δεν πίστεψαν ποτέ στη συνταγή
του µνηµονίου, ακόµη και τέτοιοι πολιτικοί που είναι δυνητικά
δικοί µας σύµµαχοι στην επαναδιαπραγµάτευση, σάς είπαν ότι
οι µονοµερείς ενέργειες που έχετε στο µυαλό σας –δικιά τους
είναι η λέξη- αποτελούν «ανοησίες».
Είπατε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να µπει στη νέα απόφαση για
επανακεφαλοποίηση των τραπεζών χωρίς να εγγραφεί στο δηµόσιο χρέος. Αυτό ασφαλώς όλοι το θέλουµε και όλοι το επιζητούµε. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες –πιστεύω- να το
πετύχουµε. Πώς θα το πετύχουµε, όµως; Με µονοµερείς ενέργειες που οδηγούν εκτός του ευρώ; Για να πετύχουµε οτιδήποτε
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πρέπει να παραµείνουµε στο ευρώ. Αυτή είναι η πιο µεγάλη σας
αντίφαση: Που µας θέλετε εκτός ευρώ. Διακηρύσσετε ότι θέλετε
–υποτίθεται- να µείνουµε στο ευρώ και κάνετε ό,τι µπορείτε για
να βγούµε. Διακηρύσσετε ότι θέλετε –υποτίθεται- να αλλάξετε
τη δανειακή σύµβαση και κάνετε ό,τι µπορείτε για να µείνουµε
χωρίς συµµάχους στην επαναδιαπραγµάτευση. Ύστερα µαζί µε
κάποια άλλα κόµµατα αντίστοιχης νοοτροπίας –που συνήθως
σας αντιγράφουν- µας εγκαλείτε, γιατί δεν αναφέραµε αυτά που
περιγράφονται σαφώς και ρητώς στην προγραµµατική µας σύγκλιση, όπως η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η αποκατάσταση των χαµηλοσυνταξιούχων. Κατά σύµπτωση και τα
δύο υπήρχαν στην οµιλία µου.
Πέρα όµως και από αυτό, ανέφερα ρητά πως σε όλα τα σηµεία
της προγραµµατικής συµφωνίας, σύγκλισης των τριών κοµµάτων, αποτελούν δεσµεύσεις που ισχύουν απολύτως και αποτελούν την πυξίδα της δικιάς µας πολιτικής. Και αυτό ισχύει και για
τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση πιο συγκεκριµένα και για την
αποκατάσταση της εξισωτικής στους κτηνοτρόφους και για όλα
τ’ άλλα που υποτίθεται ότι ξέχασα να αναφέρω.
Τίποτα δεν ξέχασα, όπως κάποιοι είπαν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Αντίθετα, τόνισα –δυο φορές µάλιστα- πως όλα ισχύουν
και πως για όλα αυτά η Κυβέρνηση θα δώσει τις µάχες που αξίζει
να δοθούν για τον ελληνικό λαό.
Στις Προγραµµατικές Δηλώσεις µίλησα κυρίως για κάποια
άµεσα βήµατα που µπορούµε να κάνουµε εµείς πέρα απ’ όσα θα
επαναδιαπραγµατευθούµε. Αντίθετα εσείς µας προειδοποιήσατε
ότι «θα» παρουσιάσετε πρόγραµµα διακυβέρνησης. Πριν από τις
εκλογές της 6ης Μαΐου είχατε πει άλλα. Μετά τις εκλογές της
6ης Μαΐου αλλάξατε και τώρα µας λέτε ότι «θα» εµφανίσετε καινούργιο. Άντε, να δούµε αυτήν τη φορά αν µε την τρίτη θα το πετύχετε, διότι αυτά που µας παρουσιάσατε έως τώρα, δεν ήταν
πρόγραµµα διακυβέρνησης. Ήταν πρόγραµµα διάλυσης των
πάντων και απόδειξη απίστευτης ανετοιµότητας εκ µέρους σας.
Παίξατε κορώνα γράµµατα την Ελλάδα στην Ευρώπη. Παίξατε
κορώνα γράµµατα κι αν θα γίνετε κυβέρνηση και δεν είχατε πρόγραµµα;
Και µία αναφορά στο πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης. Το θέµα δεν είναι αν θα την αποκαλούµε «παράνοµη» ή «λαθροµετανάστευση». Όπως και αν την αποκαλούµε, είναι κάτι που
πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα και η προγραµµατική σύγκλιση
χαράσσει µία ολόκληρη στρατηγική για το πώς θα την αντιµετωπίσουµε. Ένα από τα σηµεία είναι η προσαρµογή του νόµου για
την ιθαγένεια σε ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου που έχουν αντίστοιχα προβλήµατα και όχι µόνο για την
ιθαγένεια, αλλά συνολικά για το νοµικό πλαίσιο της µεταναστευτικής πολιτικής.
Προφανώς, όταν µιλάµε για προσαρµογή του νόµου, αυτό σηµαίνει αλλαγή του νόµου. Μόνο που αυτό αναζητούµε τρόπους
να γίνει συναινετικά, µε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση της ελληνικής Βουλής. Και µπορεί να συµβεί αυτό. Άλλωστε το τι ακριβώς ισχύει στον ευρωπαϊκό Νότο είναι κάτι στο οποίο εύκολα
µπορεί να συµφωνήσουν κόµµατα που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Και αν έχετε απορία, ρίξτε µια µατιά για να διαπιστώσετε τι ισχύει στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Όποιος, πιστεύω, προσπαθεί να τορπιλίσει την επίλυση αυτού
του προβλήµατος συναινετικά, δεν θέλει να αντιµετωπίσει την
παράνοµη µετανάστευση. Θέλει να παραµείνει πρόβληµα διχαστικό για την ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό το παιχνίδι εµείς τα
τρία κόµµατα, αυτά που συγκροτούµε αυτήν την Κυβέρνηση, δεν
πρόκειται να το παίξουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μας προειδοποίησαν, τέλος, ότι δεν ασχολούνται µε την Αντιπολίτευση, γιατί ετοιµάζεται ο κ. Τσίπρας σύντοµα να κυβερνήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηµαίνει αυτό; Απλή αµετροέπεια είναι, ποίηση, µεγαλοµανία ή µήπως ότι εύχονται την πλήρη αποτυχία κάθε προσπάθειας να ξεπεράσει η χώρα την κρίση και ετοιµάζονται από
τα ερείπια να επωφεληθούν;
Μας είπαν και µόλις το ξαναείπε, ότι θα µας βρουν απέναντι
εντός και εκτός της Βουλής. Τι θα πει αυτό; Ότι δεν θα έχετε
καµµία αντίρρηση να καεί και πάλι η Αθήνα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να διαλυθούν τα πάντα για
να έρθετε να κυβερνήσετε. Σας θυµίζω δεν είναι δεκαπενταµελές
συµβούλιο εδώ µέσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φοβίζουν τον ελληνικό λαό και ύστερα κατηγορούν άλλους για
τον τρόµο που σκορπούν. Διώχνουν επενδύσεις και ύστερα κατηγορούν άλλους για τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει. Παίζουν
το παιχνίδι εχθρών της χώρας και ύστερα εµφανίζονται αντιµνηµονιακοί.
Πάντως εγώ σας προειδοποίησα, να το ξέρετε, αυτές οι απειλές σε αυτόν εδώ το χώρο της ελληνικής Βουλής δεν περνάνε.
Και κάτι ακόµα. Να θυµάστε ότι κανένας εδώ πέρα δεν βγήκε
από παρθενογένεση ούτε η δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Όλοι έχουν την ιστορία τους και όπως είπα, όλοι έχουν διαπράξει
τα σφάλµατά τους. Υπάρχουν όµως εκείνοι που είδαν τα σφάλµατά τους και προσπαθούν να τα διορθώσουν, όπως υπάρχουν
κι εκείνοι που επιµένουν στα ίδια σφάλµατα και προσπαθούν να
εµποδίσουν να ξεκολλήσει η χώρα από το τέλµα.
Το καινούργιο το είδατε στις προτάσεις των τριών κοµµάτων
που σας είναι ανυπόφορες, ακριβώς γι’ αυτό: Γιατί αντιπροσωπεύουν το καινούργιο και εσείς είστε προσκολληµένοι στο παλιό.
Το καινούργιο το είδατε και σε κάτι ακόµα. Στο ότι τρία κόµµατα µε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες συνεργάζονται σήµερα, για να βγάλουν αυτήν τη χώρα από το τέλµα. Και απέναντί
τους έχουν κόµµατα που το καθένα κατηγορεί όλους τους άλλους, σπέρνοντας µισαλλοδοξίες. Ο εύκολος δρόµος της µισαλλοδοξίας είναι το παλιό, το εύκολο, η πεπατηµένη που µας έχει
φέρει µέχρι εδώ.
Ο δύσκολος δρόµος της συνεργασίας και της συνευθύνης
είναι το καινούργιο, αυτό που έκαναν όλες οι χώρες όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αυτό που έκαναν πάντα και οι Έλληνες
όταν βρίσκονταν µπροστά σε τέτοιους κινδύνους.
Το καινούργιο το είδατε ακόµα στις προτάσεις µας για αλλαγή
του πολιτικού συστήµατος. Ό,τι πιο ριζοσπαστικό και συγκεκριµένο έχει ποτέ προταθεί και στηρίζεται και από τα τρία κόµµατα
µε ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία. Γι’ αυτά όµως δεν είπε κανείς
κουβέντα, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το καινούργιο, αρκεί να µην
πειραχτεί το παλιό που εκπροσωπούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να στηριχθεί αυτή η
προσπάθεια ακόµα και από εκείνους που δεν συµµετέχουν στην
Κυβέρνηση. Μου απάντησαν κάποιοι µε ευθεία υπονόµευση κάθε
τέτοιας εθνικής συλλογικής προσπάθειας, µέχρι και µε απειλές
να µας βάλουν φυλακή. Δυστυχώς δεν έδειξαν να ωριµάζουν. Ευτυχώς δεν τους παίρνουµε στα σοβαρά.
Ο καθένας µπορεί να κρίνει ποιος προσφέρει σε αυτόν τον
τόπο και ποιος προσπαθεί απλώς ιδιοτελέστατα να επωφεληθεί
από τα προβλήµατα αυτά του τόπου. Κάποιοι είχαν υποσχεθεί
στην αρχή –το θυµάστε- σοβαρή αντιπολίτευση. Πίστευα στην
ενηλικίωσή τους και άκουσα παιδαριώδεις κραυγές, να υπερασπίζονται γέρικες πολιτικές προκαταλήψεις.
Χαιρετίζω όσους στηρίζουν τη µεγάλη και κοινή αυτή εθνική
προσπάθεια και εξακολουθώ να περιµένω πως όσοι δεν τη στηρίζουν ακόµα, αργά ή γρήγορα θα ενηλικιωθούν κι εκείνοι.
Καλώ το Σώµα να ψηφίσει τις Προγραµµατικές Δηλώσεις που,
επαναλαµβάνω, περιλαµβάνουν ασφαλώς και όλα τα σηµεία της
προγραµµατικής σύγκλισης.
Πολλά δύσκολα µας περιµένουν από εδώ και µπρος. Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάµε ενότητα από διαφορετικές
αφετηρίες και µε διαφωνίες ακόµα, αλλά ενότητα. Αυτήν την εντολή µας έδωσε ο ελληνικός λαός, αυτήν την εντολή υπηρετούµε
µε πρόγραµµα, µε ευθύνη, µε αποφασιστικότητα, µε ψυχραιµία,
µε εθνική λογική: Να βγούµε από την κρίση και να µείνουµε στο
ευρώ και να το κάνουµε ενωµένοι.
Με την ψήφο της εµπιστοσύνης σας δεν ζητώ τίποτα παραπάνω και τίποτε λιγότερο, να σεβαστούµε αυτήν την εντολή που
µας έδωσε ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
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των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού, έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές συναδέλφων ευρισκοµένων σε αποστολή
στο εξωτερικό, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι
ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση που θα
ακολουθήσει.
Οι παρέχοντες ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µετά την
εκφώνηση του ονόµατός τους, απαντούν «ΝΑΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση απαντούν
«ΟΧΙ».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωµένη και µπαίνουµε στη διαδικασία της
ψηφοφορίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχει και τη δευτερολογία του.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Σας ζήτησα το λόγο επί προσωπικού για
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να απαντήσω στον κ. Σαµαρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εξηγήστε γιατί δεν του δίνετε το
λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Έχω το δικαίωµα βάσει του Κανονισµού
να λάβω το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποτέ δεν έχει κλείσει η συζήτηση
µε υβρεολόγιο. Ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πάντα ο
Πρωθυπουργός κλείνει τη συζήτηση των Προγραµµατικών Δηλώσεων και δεν υπάρχει απάντηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Δηµήτριος
Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Σοφία Σακοράφα από
το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Υπάρχει
κάποιος συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
(Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από
τους συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και
παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας για
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την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.
Στην Κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης 179 Βουλευτές.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Αρνήθηκαν ψήφο εµπιστοσύνης 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» κανείς, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς η Κυβέρνηση έτυχε της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής,
όπως προβλέπουν το άρθρο 84 του Συντάγµατος και το άρθρο
141 του Κανονισµού της Βουλής.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.47’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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